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ا.



آلرخزبىصجصنجطلله

لالتهونعرذونستغفره،ونستعينهنحمدهلته@لحمدإن
شرورمن

له،مضلفلا@لتهيهلهمننكلمالنا،وسيئاتففسنا
هاديفلاي@للومن

الحمدولهالملكلهله،نريكلاوحدهإلآ@لنهإلهلاأناوأشهدله،

ورسولهعبدهمحمدأأنو@شهدفدبر،ثيءكلعلىوهو

رححة@رسلتهالذيأنبيائكحاتمعلىوباركوسلمصل@لثهثم

@لراحمين،أرحمياوعدتهالذيالمحمودالمقام@بعئهالفهتمللعالمين.

@لذيعنر@لزمانجرت@تناثلي@الانسانيةتريخإن

الظامرةالرو@بطإلىوالامتداء@لحو@دث،هذهتفسيرهوإتماعبر،

الحلقات،متماسكةوحدةمنهاوتجعلكتاتها،بينتجمعالتيوالخفية

مستدة@لبزئيات،قفاعلة
الزمانفي@لححامتداد@لكائنو@لبئةالزمنمع

وا

تلاها،وماقبلهابماويربطهاوئفمتمرما،الحادئةالإنسانيفهم

جميعها:الئرية@لنف@مقزمات@لإدر@الاستعد@دلديهيكونأنيبغي

معنويةجميعها:الرية@لحياةومفؤماتوحيويخعوفكريةروحية

فىلوقوعهاوبستبللحادنة،وحنهوفكرهروحهيفتحوأنومادية.

ونفدوتمحيصتحزجبحدإلألهااستجاباتهمنشبنايرفضولامداركم@



الحعقأوالفكرأوالروحمعطلوهوبدءفيلاسءتلفاماإفافانا

-

عن
يحرمهالختعقد،يخرالمتعقدأوهذا@لتعطيلفإنعمد-عيرأوعمد

الناريخيةثةللحاثئعينةاستجابة
"

إثواكهاعناصرمنعنصرأيحرمهأثهأي

يحانبمخطنألهاتفسيرهيجعلثمومنالكاول.الوجهعلىوفهمها

مثمؤهأ.ناقصاأوالحقيقة

بها@لبحوثتتسمظاهرةأولهيالمئ@زهةالناقصةالاستحابةمذه

الطبيعةينقصعنصرأهناكأنذلثالإسلامية،الموضرعاتعنالغربية

الغيبيةالروحبةعنصرهوالإسلامية.الحياةلإثو@كعامة-بصفةالغرلية-

والطريقةالمادية،@لنظريئغلبةبعدالحديثةالعصورفيوبحاصة-

الإسلاميةالموموعاتهذهكنتوكلماأخصءونجهعلىالتحريية-
الفترةوحياةوالأولياء،الأنبياءوسلوكالقران،بقصصوثيقةصلةذات

فيأكبرالاستجابةنقصكانمحمد@يهجحده،وبعثةالإسلامقياممنالأولى

فيوالثقافةوالفكرالتربيةمناهجفيانتثرتالتيالحديث@الغربيةالعقلية
لإسلام.ايلىث

والأولياعطالأنبياءوسلوكالزحمن،فصصيدرسالذيالإنسانن

@لتهآنزلهكماالسلامعليهآدمدته@خلقمنذيدأالذيالإسلامي،والتلىيخ

الإصلامجؤفيوحسهوروحهبعفلهيعيقأنعليهيجبالقران،في

كقطعةالإصلاميةالحياةجووفيونظام.وفكرةكعقيدة
يةالثرجاةمن

فيالحياةوهذهالواقعية
إثواكهنوافذلتفتحجدأضر@ريةالجوهذا

@ك@صحي،ككائنلإدراكهابلفحسب،الحياةتلكلففملاجسيعأ،

جسمفيوالوفائعالحوادثمواقع
الحي.الكاننهذا

يدركهاأنالإنسانيةحياةمنفترةأيفيالبثعلىليعرو)ئه

فييعيشوأنذاتيتميبكلمعهايتجاوبأنإلأوياخليا،حقيقياإثواكا
ةابسقاصرةخصيصةهذهفليستوإيحاءاتها،مؤثراتهابكاملحؤها

لأقالإسلامية،الحياةإلىبالقيمىوضوحاأكثركانتو)دالإسلابة،



تختل@الحياةهذهمقؤمك
مقؤماتعنوماهياتهاأنواعهامنكثيردي

فيوبخاصةالحاضرةالفترة
امتدتالديالغربيالعالموسلودوفكرثقافة

ثو@سةإمكانننصورأنليصعبوإتهالعالم.أنحاءسانرعلىحضارته

العقيدةلروحكاملإدر@كثونكاملةالإسلاميةوالحياةالإسلاميالتاريخ

ولطبيعةوالإنسان،والحياةالكونصالإسلامفكرةولطبيعةالإسلاميه،

ظلفيكلهاللحياةالاستجابةفيوطريقتهالعقيدة،لتلكالمسلم@ستجابة
تلك

هدهخلا@في@لنايرلتصرفاتالحقيقيةالبو@كلثإدراكمنبدلا

@،ر@والتطوبالحوادث،البواعثهذهوعلاقةالاسلامية@لتلىيجةالحياة

روحمنفيهاوماالإسلاميةالفكرةبطبيعةكلههذارفيمنبدولا
فيلا

فاتللعا،تفسيرمافيولكنفحسب-الححلبةوخطواتهاالخارجيشكلها

هاتصويروفيالإحتماعية.والعلاقكالإنسانية،والعلاقاتالكونية،

إلخ.الننفيذ..ووسائلالتثمريع،وطرقالسالوسياسةالحكملظام

الإنانيةالحياةتاريخمقؤماتمنوبالتاليالحياةمفؤ@اتمنكلهاوهي
الارضهذهعلى

@سنجالةوطربفةالإسلايفالعقبدةطبجة@إدو@ضوءوعلى

الإسلاص@لحباةدوافعيزنأنالدارسيستطيعلهاالمسلمن
ؤ

تلكفي

بمةوالهز@لنصرأسباب5فيها،الكامنةالإنسانيةوالقيمالتاريخية،القرات

الحماعكلتلكرالباطةالظاهرةيتصزر@لحياةوأنخطوة،كلفي

فيالإسلاملماةحتىالرسل@لتهارسلمنداللهدينحملتالتيالإنسانية

فيهاانساحالبلاد@لتيفيثمومنعجطه،محمدبدعوةصورهأكمل

@اوبعك@المسلمينمنكثيريعتقدهمابخلاتالاسلام-)ن

خاص،عهدحضارةلب@@لغربيين-والمؤرخينأكثر@لمنرقينبصزره

صالأول@لحمد@لملد،ف@،بد@لاربخ:في(1)
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فيويعي@ومبانيه@لهذلكائويمثهالتاريخ،@فتر@منفترةفنولا

أفىوللحياةعلاحيتهففدوقد@لحيافو@غفيلاوالصورالأحجلى

@لتركيأو@لفنوالروميةاليونانية@لحضارةعنيتحدثكالذيرسالته،
لي.لمغووا

كخلودوخالدنفسهاكالحياةإتهخالدفورسالتهحيئصنإته

وصنعالعليم،تقدبر@لعزيزإئه@لحياة،ونر@مي@الطيعبةالحفائق
الله

النهانيشكلهفيظهروقدضيء،كلأتقنالذي
(2)

حبنالكاملوطؤره

لكمأكملت)@يومسبحانه:دله@قرلعرفةيومجمرودته@رسولمحمداعلن
.13الماندة:أدينأ،الإصلاملكميرضيتنعمنيعلبكموأتممتثبنكم

هذاالذفملالودل..حخةفيالايةهذهفيهنزلتالذيالوم..

المؤمنينعلى@لكبرىنحمتهوأتثملمستزبدزيادةفيهعادتفماالديي.

برتضيهلافمنثبنأ،لاالإسلام!لهمورضيمل.@كالكاملبهذا@لمنهج

للمزمين.دنه@ارتضاهمايرفضنماف@إذن-لحياته-منهجا

الإيمان،موكبيستعرضالدين،هذاإكمالأمامالمؤمنويقف
رسولأولونذفجر@لثرية،منذالرمل،ومركبالرسالات،وموكب

بلى@لئرالاميالنبيرسالةلأخيرة.ا@لرسالةهذهإلى@لسلام-عيهادم-
موكبالمتو@مل.@لمتطاولهذا@لموكبيرىبرى؟..فماذاأجمحين..

كليجدولكنه@لطريق.طولعلىالطريق،معالمويرىوالنور.الهد@
قبلرسالة-كلويرىلقومه.أرسلإلحاالنبيين-خاتمقبلرصول-
خاصفرسالةالزمان..منلمرحلةجاتإنماالأخيرة-الرسالة

@لرسالاتتلككانتثمومننجةفيخاصقيلمجموعة
و@حدإلهالىتدعوكلها@لظروفبهذهمتيهفةمذه!بظروفهامحكومة

الواحد-الإلهلهداو@حدةعبوديةإلىتدعووكلهاهو@لتوحيد-فهذا-

ص@لحاص@لمجل@@لمل@رد،@للري،للإممالإسحعي@ت@يغليحليدسحى(1)
1



عنإلى@لتلق@تدعووكلهاهو@لدين-فهذا
والطاعةالواحدالإلههذا

للحياةشريعةمنهالكلولكنالإسلام-موفهذاالواحد-الإلهلهذلا

والظروت.الزمانوحالةالبيئةوحالةالجماعةحالةتنمسبالواقعية

النلم@إلىأرسلالبثرةإلىرسالاتهيختماناللهأرادإذا

9برسالةالنبيينخاتمرسولأكافة،

للإنسان
فيالأناسيمنلمجموعةلا"

نخاطبرسالةظروففيخاص،زمانفيخاصة،بيئة

ةفطرتخاطبلأنهاثوالأزنةوالبيئكالظروفوراءمنلاالإنسان،

فطرالتياللهينالها@لتغيير@نطرةولاتتحؤرولاتتبئطلاالتيالإنسان

3الرومأ@@لقيماللبنذلد@لتهلخلقتبدبللاعليهاالناس

الإنسك1حياةتتناولشريعة@لرسالةهذهفيوفضل
"

جميعمن

و@لقواعدلها@لمباثىء@لكليةوتضعنشاطهاثجوانبكلونيأطر@نها،

الاحكاملهاوتضعو@لككبنغير@لزمانويتحؤرفيهايتطورفبماالأساسية
بتغبر@لزمانيتحورولايتطورلافيما@لجزئيةو@لقو@نين@لنفصبلية

ولأحكامهاالكليةبمبادئهاالريعةهذهكانتوكذلكو@لمكان..

"حياةإليهتحتاجماكلمحتويةالتفصيلية

الإنسان
إلىالرسالةتلكمنذ"

تستمر،لكيوتنظيمات،وتشريعاتوتوجيهاتضوابطمنالزمان،تخر

الإطلى..هذاوداخلالمحورهذاحولوتتجتد.وتتطور،وتنمو،

وأتممتدينكم.لكمكملت)@ليوم@منوا.للذينسبحانه-@لتهوقال

دينأ@.الإسلاملكمورضيتنعمنيعلبكم

هوفهذامعأ..الشريعةوإكمالالعقيدة،إكماللهمفأعلن

للمؤفييعدولمالدين..
نقصأهذا-بمعناهالدين-بهذاأنيتصيزرأن

زمانيةاومحليةولاالإضافة.بستدعيقصورأولاالإكمال.بستدعي

بمقزهوومابمؤمن.هوفمادالأالتحوير..أوالتطويرتستدعي

بمرتضيهووماالله.بصدق
للمؤمنين!.اللهارتضاها@

زمان،كلشربعةهي@لفرآن،فيهنزلالذيالزمانفلكشريعةإن



جاء@اللإنسانالذيالدينشريعةدنه-@بشهادةلأنها-
"

فيورمادكللي

مكانفيالأجيال،منجيلفيالإنسان،بنيمنلجماعةلامكان.كل

من
التفصيليةالاحكاموالرسالات.الرسلتجيءكالتكماالأمكنة،

كمالتبقىجاءت
الذيالإطرميلتكونجاعتالكلبةوالمباثكماءهي

أنإلآعليهتخرجأندونالزمان.اخرإلىالثمريةالحياة@احلهفيتسمو

الإيمان!.إطلىمنتخرج

رضيالذيهوخلق.منويعلم"الإنسان"خلقالديوالله
هذاله

ليستالاصشريعةإنةيقولفلاالريعة.هذهعلى@لح@ويالدي@،

يزعمرجلإلأاليوم،شريعة
منأعلمأثهلنفسه

الإنسان،بحاجاتالله

لإسمان!اارونجأطو

لاواخرلدينبعدهاننظارلاالدي@لكمالبينيجمعالدينهذاإن

الذيوال@شاطلهانفادلاالتيالحيويةوينجديدة،رسالةإلىمعهحاجة

واحدوقتفيويزاقبهاالحياةيسايرأنأستطحولذلكله،اخرلا

فلاريعها،واسحرافهاليعليهاوينكرو@ستقامتها،عحالحهاويتابعها@ي

منككئيرجامدئراقبهوولاالمحزفة،الا@يانمنككثيرمانعمسايرهو

للإنسادالحيالدي@ومثلالكاملالدينمثلوذلكالنظرلمجيالفلسفك

مئاكله،فيويرشدهبحاجاتهويعترفبتسعور@يشعرالذيالحيئ

الفاسدة.اتجاهاته@يويعارضه

لماوالعاليي،والدينالأخيرالدينهوالإسلامىالدينكانولما

هيالإسلاميةالأمةكانت
الرسالةلتليغاختيرتالتيالأحيرةالامةا

لالأإنهالأرضأهلإلىالسماوية
لعدكمأمةولالعديلبي

لهاوكتص@ا

الطويلةرحلتهافيتمرأنالطميعيمنكانالآفاقطفيوالإنتشارالخلود

بعصوروتبتلىبها،للتاريحعفدلادقيقةومواقفعصيبةبمراحلالو@سعة

العقول،ميدانفيصرإعاتواجهوأنقب@لها،أمةتعرفهالموأحيال

أمةتواجههالموالتشريع،لإجتماع،واوالحضارة،والعلم،
التاريخ،في



علىوالوصايةالأمملتوحيهالأمةهدهمنحتالتي@لفترةأننرىولذلك

ننوعاوأكثرها@،وتطور@تقلات@لتاريخية@أكنر@لفتر@هيالعالم

منيخطرلمما@لدقيقةوالمساتلالماكلمنفيهاويتاو@ختلافأ،
امة

الثريعوقوةالذكاءوئمتحنالأجال،منجيلبهيحلمولمبال،على
@ةفا؟للحياة،والصلاحيةالروح،علىوالمحافظةالمبدأعلىوالثبد

ظافرة@لمعاركهذهمنوتخرجكلها،الماكلهذهعلىتتغبالتي

هيمنتصرف
أوسياسيةلقوةيمكنولاللقيادفصالحةبالحياةجدبرةاإمة

كيف@لوجودمنوتمحرهاكيانها،علىتقفيأنخلىجيةغارة

و@لتقلبكالعنبفة@لخرجة@المؤثر@ئقاومأنالإسلاميةالامةاستطاعت

تكادالني
تنتهي

3

وقدوالمكان؟@لز@ان@تغبر@نقارمآنالامةمذه@ستطاعتكيف

كماالأفلعلىتحريفهاأوفديسةقويةديانةعلىللقضاءبكفيبعضهكان

الأديان؟تاريخفيمرارأوقع

الندوي.الحسنأبوالأستاذيقول
ذلكانها@ستطاعتوالجواب،"

الكامنةالحيويةهيالأولى،
نفسهالإسلاموضعفي

عهدكلوفيمحيط،كلوفيبيئة،كلفيوالإرشادللحياةوصلاحيته

للإنسانكاملةوتعاليمبرسالةكحدهمحمدأاللهخصنففدالتاريخ،عهودمن
والثؤونمنيتئ@ماتو@جهأنتستطيعومكان،زمانلكلصالحة

ماكلوتحلالحباة،أطوار
والدر@هةوالمعضلات،@لمنكلاتمنبعترفي

الإسلامومصادرالصحيح@لبويوالحدبتبمللفرانألاملةالعميقة
موضوعولكنهأقرل،بحا@تغلل!كافلة

الإسلامية.وال@ثظمالإسلاميالفقه

يمنحبأننكقلقد@لتهأنهو@لثانية،و@لنهوة
فضالتيالأمةهذه

11-10@لمصلو@لسبنىص(1)



التعاليمهذهينقلونعصر،كلفيأقوياءحياءرجالا(وحلوث@اببقاتها

هذاإنوالنثاط،@لثبابالامةهذهإلىويعيدونالحياة،إلىالإسلامية

عصركلفيالأشخاصهؤلاءوجودفيالعواملأقوىمنهونفهالدين

الثورةفيهمويبثالقوةكوامنودارسيهأتباعهفيئثرلأئهومصر،

المنحقةرالأخلاقالزائغوالمجتمعالفاسدةالأوضاععلىوالتمرد

إنكلىعييهمويفرض@ل@سرت،والترفالجاثرو@لحكمالمشبدةوالسياسة

إلىالاستنامةعليهموئحزمجائر،سلطانعندحقوكلمةالمنكر،

ويهبهمالضمائر،ولغالدنيا،بالحياةوالرضاالفاسدة،الأوضاع
كذلك

المشاكلضوئهافييحلونالتيالحكيمةالمتيةوالنصوصالأصول

منعصرفيتعدملمالأمةهذهأننرىلذلكالمعقدة،والمسائلالطريفة

مئ@عصورها
الفكر،فيوعماليقالعلم،فيوأئمةالدين،فيين

فيلانظيرهم-يوجدلاالاصلاح،فيوأعلاماالجها@فيوأبطالأ

ا"مةفيالكيفية-فيولاالكمبة
المصادفاتمنذلكيكنولمالأمم،من

صنعفيبالمصادفاتيؤمنلاوالمسلموالإتفاقات-
الله

وسير

شيء)وكلالكون
الدينهذاطبيةهوإتما-(8الرعد:أبمقدارأعنده

هواتمادالجديد،للبعثوصلاحيتهاالامةهذهإحياءالعجيبةوقدرته

أمانةلضاعتالامةهذهضاعتلوإذبالإنسانيفبلالامةبهذهاللهلطف

القويةوخفرتهالكريمةحراستههيوإتماالإنسانية،ولضاعتالسماء

منمرحلةآحرإلىالحياةيرافقأنعليهلرضالديالدبفلهذا

@ا(90الحجرألحافظون،لهوإنانزلنا@لذكرنحنإثااحلها@مر

أولنذالوحيددثه@دينهوالكريمالقرانعرضهكماالإسلامإن

نبيأتعالىالل@بعثوحيثمافكلماالأرض،هذهفيبحياتهالإنسانعفد
زالتماالتيهيالأرصأممو)دنفسه،الدينبهذاسهفإتماأنبيائه،ص

اللهزالفمانفسها،عندمنالمنكراتعليهوئدخلالدينهداتفسد

ص@لم@لر@لابغ(1)
11-12



أنرلهبالإصلاح،والمكراتالمفاسدهذهيتداركوتعالىسبحانه

@يمنالسلامةلهوضمنكسرو،أنبيائهخاتمعلىصورةوأصخأكملعلى

كلأليومبهئحتفظفهو@لقبامة،يومإلىتغييرأوتحريفأومزج
هو@ينومايم،القر@صورةفيالاحتفا@

اممسائردونخاصةامة

أنبياء@لتهجميعبهجاءتقاطبة،آبناء@لبئرجميعثينهوبلالأرض،

فلي@بهئؤمنلمومنمسلم،فهوبهامنمنفكلورسله.تعالى

بكتابيكفرولاتعالى،الل@أنبياءمننبيأيكنبلاالدينوهذابحسلم.

هوأتهدعواهإتماغيره.علىالمطلقالفضللنفسهينحكليولاكتبميمن

فيجاءمنكللتعاليمبهالموثوقالمجموع
ا"مةإلىالدنيامذه

الأمممن
مذهإنعليها.و@ل@هيسوالرسل.النبيينمن

كماالإسلامدعوةهي

منولايدبهبينمن@لباطللابأتيهعزبزلكناب)وإنهان
خنفه

.(42-41أفصلت:حميد،حكيممنتنزيل

فكلماالناعحوراندهاالحيالامةهذهكتابهوالكريمالقرآنإن

مه،حياتهامنهجو@ستمتتمعه،بعهدهاو@ستمسكتبهديه،اهتدلف

الجاهلية.الأرضمناهججمبععلىواسنعلتبه،استعزت

الحقاللهصاثوسوهوالكتاب.هذاعلىيدخلأنللباطلأنى

أتىوالأرض؟السماواتعل@هتقومالذيلالحقويتصلبالحق.يصدع

له)@)نافقالبحفظهتكقلالذيبأنر@لتهمحفوظعزيز.وهو@لاطليأتيه

نزلوالذيبه،نرلالذيالحقذلكفيهيجدالقرآنلهذا

ويسر.بساطةفييجدهنضه.فيويجدهروحهفييجدهلسفره.
حقا

التأثيرفيهاويؤثرويطبعهاالفطرفأعماقيخاطبفطريأ،مطفئنآ

فيظاهرةفالحكمةالعجب.
للقلبعلاحهوفيتوجيهه،وفيشاثه،

طريق.أفصرمنالبحنري

شعبفيضاربنسبللإنسانية،عريقنسثهوالإسلامإن



الكريم،كبذلكمنواحدوالمسلمالرمان،
@لف

فلثخطاهيقودي

ويوسف،ويعقوبو)سحاق،اسماعيلدوإبراهمنوحالكريم.الرهط

أمة@متكمهذه)وإنوالسلامالصلاةعليهمومحمد..وعشى،وموسى

.(52ةأ@لمؤمنونفاتقون،ربكموأناو@حدة

ربهامنتتلقىواحدة،ندوةفيالنبوةأسرةيحمعالكريمالقرانإن

ودعوتها،طريقهابهوتتصلوقلوبها،أرواحهابهترتبطواحدا،حديثا

آنهالأخير@ل@سلمويحق
وعضوالجذور،عميقةوارفةشجرةمنفرع

التلىيخ.قديمةعريقةئسرةمن

الكرييم،الموكبهذا
يواجه-قديم،صالزمانشحابفيالممتد

متثابهقيوأزمانئتثابهة،مو@قفالكريم-القرانظلالفييتجتىكما

وتعتدالمكان،وتغيرالدهور،وكزالعصورتطاولعلىمتشابهةوتجارب

والبعي،والإضطهادوالهوى،والطغيانوالعمىالضلاليواجهالاقوام.
لكنهوالتثريد.والتهديد

مطمئنالخطو،ئابتطريقهفييمضي

لحظةكلفيمتوقعأفيه،بالرجاءمتعلقأالله،نصرمنواثقاالضمر،

منلنخرجنكملرسلهمكفرواالذينوقال@الأكيد.الصا@ىوغد@لته

الظالمين،لنهلكتربهمإليهمفأوحىمئتنا.فيلتعوثتأوأرضنا

بعدهممنالأرضونسكننكم
وعيد،وخافمقاميخافلمنذلك

اإبرأ
هيم:

13-14).

كذلثوإنهواحدة.وعقيدةو@حدفورسالةو@حد،وحيإله

واحدة.واعتراضاتواحد،وتكديبالبثمرية،منواحداستقبال

واحد،ويفينواحد،وتهديدو@حدة،وتجربةو@حد،موقفإنه

نهايةفيالمؤمنونينتظرهاواحدةوعاقبةلكريم.للمو@،و@حدووعد

المطاف
نلكبعدهيثموالوعيد.والتهديدالاضطهاديتلقونوهم

وتجلىبواحدة،لامواواحدة،وأسرةواحدة،وشجرةو@حدفوشيجة

ممدود.واصلوطريقواحد،لأمرانهايةفيوهدفواحدة،



الحقيقةهذهتوجيهوالتصميم.والصبر،والقوةبالأن@،شعورأي

قبلمنفيهاسارطريقفي@لسالكينالإسلام،إلىالدعوةلأصحاب

أجمعبن؟.عليهموسلامهدنه@صلواتورسلهاللهأنبيا.

الطريقمصاعبعلىوالاستعلاءوالاعتزازبالكر@مةشعوروثي

أنيشروهويمفيالدعوةوصبوعفباتها،وأشواكهاوعنراتها

همالطريقهدافيأسلافه
البئر@جمعين؟.بينمنالمختارة@لعصبةتلك

اسنقرارينشنهاعميقةهانلةانار@يئولكنالدبن.هذاحقبقةإنها

المزمنين؟.نفوسفيالحقيقةهذه

تلكعنقصصهفيوهوينحدثالقرآن،هذايصنعهماوهذا

القلوب.فيويزرعهاالضخمةالحقيقة

لافاسيةعيفةلهجماتهدلاعهدهأولمنالإسلامكانلقد9

قلهعلىهجماتالديات،منتحتملها@يانة
تعرفلاأعصالهو

بالفناء.الأترضىولاالرفقولاالهداوة

الأمموأحضعتالدنياعصرهافيفتحتالتي@لدياناتإن
وفقدتبكنيرمهاأضع@هجماتأماموتحتلتنابتفد@والحضار@

منبالعكسالإسلامولكنوكبانها،شخصيتها
الهجماتهذهرذفلك

وعلىوشخصيتهقوتهعلىمحافظأوفئوكسرها،أعفابهاوعلىكلها

وروحه.اياهمز

روحعلىخطرأالمتنوعةومذاهبها@لباطنيقعروعهاكانتقد

الحقيقي،الإسلاموضعتتهددالواضحة،الصافيةوعقائدهالنقيةالإسلام

المنتشر-الحرادذلكالتتلى-هجومثمالصليبية،الحروبكانتوكذلك

تقضيبانحليرةوكانتالإسلا@ية،والأمةالإسلامعلىنزلتصدقة

كيركانفلوالحية،الأممومصافالحياةميدانمنوتقصيهالاسلامعلى

"،الأساطيرمن@سطورةوأصبحالاخيرنفسهللفظالديانكمنالإسلام

1



إقاضالمينمنالنوحبدرايةتحمل@لمسلينأرتالاندفعتلحين

الأوربيونفزعأورباإلىالاصلامامتذوحينماغربا،الأطلسيالمحيط

3إسبانيا،فوقونرتفعإيطالياندخلالنرحبدرايكهيفهاأ،شدبىفزعأ

لاإلهفرنسافيتزرع@لبر@ضلتغبرجبالخدةالجموعتنهض

@نه.@رسولمحمداللهالأ

علىالقضاءإلىالأوربيينثفعالدفينوالحقداللئيمالعداءلكن

وملوكأوسيوخاورجالأنساءوانطلقواالجيوشفجهزواالإسلام،

مبلاث@إلىمدبرينووئواتواهمتصذعتولكنالأسود..الحقديحملون

لهدينأيحملونلأنهمالمسلمينعلىقضاءلاأنعثمتهممنكرةهزيمةمع

ويزلزلهاكلهاالدنيايصدعحتىتحاربهإنماالمسلمينقلوبفيالقوة

@لنه.أعدا.رؤوسعلى

وثوراتلمؤامراتالطويلسيرهفيالإسلامئنيففدوهكذا

الغالينلتحريفعرضةمرارأكانفقدوخارجية،داحلجةومقاومد

والاخطارالبدعفيهودخلتالمبطلين،وانتحالالجاهلشوتأويل

طريقوعنتسلمكانت@لتيالاممطريقعنالوثيةإليهونسربتالعجيبة،

منذامتحن-ئموالتقاليد@لجاهلية،الأعمالفيهودتوالجهل،التقليد

والشهو@ت،البطونوعبادةفاحش،وترفجارفةبماديةالأموي-العهد

إلىالحجيبة،والفلسفكوالزندقةبالإلحادالحبدي-العهدفيابتلي-ثم

شديدةالهجماتهذهكانتوقدالإسلام،تريخيحويهممافلكغير

مقاومةعلىالإسلامقدرةفيلكون@لناسمنكئيرأصبحودقيقة
منثينبصفتهالاسلامنهايةيتوقعبعضهموأصبحالهجمات،هذه

ورسالة.عفيدةذ@تامةبصفتهاالإسلاميةالأمةونهايةالأثبان،

الإسلاآولكن
"

ويستكينيخضعوأنالهحماتلهذهيستسلمأندى
2(،3النوبة:@@لكافرورنكرهولونورهبنثمإلآ@نويأبى@لتهلأعدائهإ

أنالإسلامروحوأبت
أنو@لفتنهذهيصالحأنالامةضميروأبىتنهزم،

1



معيتفاهم
ثروته،بعضعنيتنازلوأنضدهوالمزامرينالإسلامأعداء

رجالالإسلامي@لعالمنواحيسناحبةكلوفيعهد،كلفيوفام

اونفضوالإسلام،وجهعناللثامورفعوا@مرين،و@لمشالفحزفينففحوا

والافكاروالخرافاتالبدععلىوألكرواو@لضلالات،الجهلغبارعنه

عنو@افعوااللخيلة،
الباطلة،العقائدعلىور@واقويا،دفاعأالستة

والترفالما@يةوحاربواوتقاليدها،وأعمالهاالوئنيةعلىالحربوسئرا

وجوهفيبالحقوجهرراعصرهم،فيالمترفينعلىونعواقرة،بكل

ورالإسلامفيونفخواالمستبدين،كو@لمل@الجانرينالسلاطين
حأ

هؤلاءكادوقدوثقةجديدأإيمانأالمسلمينفيوأنثأوا@جديى

شخميةأصحابوكانواوخلقأ،وعلمأعقليةعصورهمنوابغالأفراد

"مظلمةفتنةلكلعندهموكانتفائمة،وكفايةجذابة،
تبئ@ليصاء"يد

وتنبر@لسبيع.الظلصت

الإسلامي،للدينالمخدثي@هؤلاء@لفصلحي@وحودمنوضحوقد
الديالدينهوالإسلامأنالمصادفت،مجردعلىيحمللاباستمرار

آنووبقانه،لخلودهوقضىالإنسانيةو)رشاد@لعالملتوجيهالله@ختلىه

رالعصوفيلهاينعئردالأنياءكانوالإرشاد@لجليلةالهدايةمهحة

فيجم@البينخفمتحلصالتيالامةهذهعاتقعلىالقيتقدالصاضية
منالأزمانمنزمانيخلرلاوأنهالمهمةهذه

ودعافخلفائه

@لقرونفيحيدجيوشأمامالصليبيبنجيوسوحينصا@رتدت

وبحرنجرمتلاحقةهزانمأمامئديدةلخيبةالأوربيونشعرالخالية،

فل@علىيوزهمالسسلمن،على@لقضاءبكجفيةفكروالدلثطويلة،

تحملهاالتيالقوةهذهشرعنفبحنواوالحفد،البغضاءمنمتوهجشريط

التيالإيمانقوىأماموامنةفوىو@نلىفالحديدالمؤمنين..قلوب

@لمسلمين.قلوبتعمر

ص@لمصلو@لمى(1)
12-14.
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علىبالقضاءوذلدطريقتهمتغيحرإلىالإسلامأعداءعمدلذلك

المسلمونيصبحالقلوب،منيزحرحوهافحينقلو@همفيالكامنةالقوة

لاوتقوملاكسيحةلنرنميندفععنكوت،وحيوطوركامأأشلاء

والمكريالثقافيالغزواندفعالخبيثالهدفهداأجلومنتتحرك

المسلحين.قلوبفيالدينحذورعلىللقصاءوالتربوي

فيوالطرقالوسائلبكلالهدفهذألتحقيقالإسلامأعداءوالطلق

لئيم،خفيعملفيسبيل،كلفيانطلقواالإغماص،تعر@لاهمة

لصيرفيدائبوحهد
الملمالعقلعزوالحينذلكمنذفبدأصامت،

يفكرإتماوالستة،الفرآدفيبمبادىء@ينهئفكرلاتصؤرهلتغيير

الجاهلية.إلىالإسلاممنالخطيرالتحويلفكانالإسلام،أعداءبمطق

ذكرفقدعميقة،لخةفيغارقونوالمسلمونيتتمالطيات،إلىلنورصن

1إيلولعددالفرنسي.العالممجلةشرتهمقاكفيلامي،أتينلا 9 0 1

لهذمهالفغالةفالواسطةإنتشارا،إلاتزيدهلابالقوةالإسلاممقاومةإن@@

الكبذوروالقاءالمسيحجة،@لمدارس@يبنيهتربيةهيبيانصوتقويض

لاحيثمنالإسلاميةعقائدهمتفسدالنشأفعهدمننموسهمفي

لاومسلمينلايصيروددإلهمأحدهم،سهميتنضرلموإنيشعرون،

إنامماالإللامعلىأضرارتيابللايكونونهؤلاءوأمثالمسيحيين،

لها".وتظاهرواالمسيحيةاعتسقوا

ممتحةالإسلاابلادفيوالناسوالأيام،اللياليوطالت
عيونهم

العصرهذاأبناءنصورثنافقدكان،ماكانالرمنمرورومعليام،

أوبه،الإنتفحأومنهالاستفاثةفينفكرفلموالأنبياءالنبوةمير@ثالأخير

علىبهنعرضهالذيالأسلوبفيلفكرولموجواهره،ثورهع@الكشف

الأنظاروئلفتبه،العنايةإلىيدفعصحيحا،عرصأغيرناوعلىأنفسنا

اثارأثراصكادذلكأنشدولامنهإفاثتناويضاعفعليه،والسموس

مخاطبةعلىيقومكاملأ،إجتماعيأنظاماالإسلاماعترالصرافناص



ئابتة،عقالدتتمثلروحيةقوىمنفيهاماو@ستئارةالإنسانيةالفطرة

الفرد،ملكتتنظمنافعة،وأعمالاعاليقيوأفكارآفاضلة،وخلائق

الاتصالوعواملالدولقيوو@جباتالامة،وطبقكالأسرة،وحياة

العالمين..بينوالأخوة

الغربيةالحيلةمطاهرتقديسمنصدورناوقر@يمماأنرأذلككان

@نالموجةهذهوطغيانالحياة،مناهجالأعلى@يالمثلواعتبارها

التربيةو@يوالثقا@ة،الفكرفيغمرتنااليالعربيالتقليدموجك

والقانون،التشريعوفيالسياسة،وأساليبالحكمنظاموفيوالتعليم،

الحيويهأوضاعاكلوفىوالمصنع،والمتجررع،واثالمنزلوفي

الإجتماعي،ودظامهالعملية،الإسلامشريعةأصبحتحتىوالإجتماعيق@
للعمللاوالمحاضرات،والبحثوالعلمللنظرتاريخية،أنريةامورا

والتنفيد.والتطبيق

جعلوهللإسلامالإسلامابناءمنالكثيرففمضاقوهكذا

منالموروثاتهذهعلىقاصرأ
@والا@العفائد

@
منوالمعتاثاتالعامق@

ومنالأولى،فيالخرافةمنتسلم@البقيةهذهوحتىات،العبا@ضروب

الثانيةفيالإبتدل

ينوفمامنذوتفكيرناوحياتناعقولناتجتعالطاغيةالموجةهذهإن

وئيدةبخطىتتسربموجه،إثرموجة.إثرموجةونصف..قرنعن

ماوكانالدم،مجرىعروقافيتجريباتت@لعفامجو@فيخفية

نفسهالإسلاميسلمفلمإ!الانعليهنحن
مه،لي@مابهئنصقأنمن

بها،اللهأظهره@لت@بطبيعتهوهوالإنكر،أشذينكرهماإليهوينسب

لاميسور،بسيط،سفل،
النلمىآراءعفدت@وإئماغموض،ولافيهحرج

المضطربة.افكلىهمولؤنتهاالمشوشة،

بضعجمحي@اللهرسوليديبينيحلسالباديةمن@لرجلكانلقد

ساعةأوثقائق
إيمانا،المؤمنونيكونماأفضلمسلمأفيقومنهارمن



كانووئسره،وبساطتهالإسلاموسهولةنفسه،وسلامةفطرته،لصفاء

علىثرقربانياونورأالنفوس،فيتنصثقلبيةحياة@حينذ@الإسلام

فيوفناءللحقتجردأوالله،ونجةبهايثصدمخلصةوأعمالاة،الأقده

فينظرياتإلىالآنكلهذلكفتحؤلوتسو@الخيردعوةبهتعلوسبيله،

الحقباسموتجارةالعادة،بحكموأعمالالشفاه،علىوألفاظالكتب،

دعوةالقواعدههذعلىتنهضأنومحالالدنيا.مغانمعلىللحصول

الحولةتفومأوالممةأوتحيا

منمستحارةوضعيةبقوانينإفااليومئحكمالإسلاميالعالمبلادإن

حكامهاأنو)ثاالقرآن،بهدىولابالإسلاملهاصلةلاالأوروبةالقو@نين

أثهيحسبونبحيدونالقرانمعانيعنوهمبالقرآن،يحكمونأنهميذعون

صلاة
أثهيدركونولاوحج،وصوم

مع
وأخلاقوتربيةوفهمعلمذلك

@لتهكفلهالذيالإحتماعي،العدلوتحقيقومعاملةاللهسبيلفيوجهاد

فيالناسإلبهايصللمصورةعلىللناس
كافة

عصورهم،
كانتلذلك

والمسلمينلالإسلامتضرالتيالدعاوىمنالقران@ستورهمأندعواهم

دائمأمقرونةتكونفإنهاالضررأبلع
وتختفهموتأخرهمبجهلهوفقرهم

صالحغيرالإسلامأنعلىدليلاذلكمناللسفاتخذالحياة،رك@عن
عليه.القائمينفيالعي@ولكنلامالإد@يالعيبوماالحياة،لهذه

آنيصثطأنمعهئمكنلامافيهاادالإسلاميالعالموبلاد

فيهمسجيةأعحبالباطلالنلىأموال@اكلمسلمون،بهاالمتخلفين
ة

نفسهالإنسانيسألفلا
عن

امصمنأما@لهيخمد@حلالأمقماله
"جمرو:الرسولفولويذكرإليهفيتوبجناه

@ا@ر@مسننبت3@كل

نتراءىالتيالكسبوسائلمنوسبلةأصبحالمحزمدالفمارلمجه،أؤلى

ماليأكلانالو@حديباليولاألموها.مالفرطمشروعةكأنهاللناس

نفسهسألولاأخبه،
والاختلاس،والرشوة،لماله.استحلالهسببعن

مرتبمتمنجزءوأنهاالحياةمقرراتمنكألهاأصبحتالأمانة،وخيانة



العا@ةالمصالحتعطيلعنهتسببالذيالأمرالعاملينوعملالموظفين

ببعضبعضهمالناسثقةلعدموالخاصة

غى@ز@أمر@لته،@لتيحقوقهمإيفائهموعدمللفقراءالأغنياءوظلم

وأخلالإجتماعيهالحياةوأفسدوجهلهم،اءوفقر@لفقىالأغياء،
زابتو

الحرمك،وانتهاكوالشاء،الرجالواستهتاروالفجور،

منكأنهابحقائقه@لناسيتحدثعاثيأشئافلككلصار@لخص،وشرب

@لفخ@.دواعيمنكأنهافيهوبالأكافيبالمباحة،الأمرر

الناسوشخروالنميمة،والغيبةوالنفاقالكذبعنتسألولا

نحنفهلبالباطل..الناسواتهامبالألقاب،و@لتنابرببعض،بعضهم

نكلفولايرم،كلنقترفهاالمجتمع.بهدمكفيلةالنقاتص

اللههدىعنأعرضاأننانعلمحتىاللهكتابعلىلعرضهاأنأنفسنا

وماسالضلال.تمرةوالشقاءالمعيشةضندحزاؤنافكانتعالىا

ولوالتخبطقرينوالشقاءتتبعه.وعقابيلتعقبهكصةولهإلآحرام،متاع

الو@سعقطورحصتهبالتهالصلةالمقطوعةوالحياة@لئمزع!المرتعفيكان

منفيهايكنمهماضك
بالتهالاتصالعنالانقطاعضنكإتهومتح.سعة

الحرصضنكوالتك.والقلقالحيرةضنكحماه.إلىوالاطمتنان

ماعلىالحرصوالحدر.
وراءالجريضكالفوت.منوالحذراليدفي

يفرت..ماكلعلىوالحسرةالمطامعبرق

ميزان@اضطر@هوالتيههذاوغئاءفيبهلكبناماأخطرنف@وهكذا

كلماعليهمالامرو@ختلاطالمسلحين،منكئيرأنفسفيو@لتقديرالفهم

لا(

@نلع@لمل@الأول،@لمحل@د،حسى@لهضيي،لإمم@@1



محاولاتذلكجراءمنتعثرتوقدالضحيح،الإسلامإلىدلدعاهم

العنتلفيتللإصلاحكبرة
وقاستالمسلمين،كيرتبل@لمسلمي@س

الأولىالعقبةتكنولموعفولهم،المسلمينقلوبإلىالوصولفيالمز

بينالنل@ىمنكئيرأذهانفيقامتالتيالعجيبة.الحدودإلأطربقهافي

الإسلام.معاني

البنريالتاريخمدارعلىسبحانه-الله-إلىةطيعةإن

عبادةمنوإخراجهمالعبا@لرلتالعبادإسلامالإسلام..تشهدف

وحاكميتهمالعبادسلطانممنببرأجهموحده،اللهعباثةإلىالعجاد

وحدهوسريحنهوحاكميتهاللهسلطانإلىوتفاليدهموقيمهموشرانعهم

الحياة..شزونمنشأنكلفي

فيشريعتهوتحكيمدته،@حاكميةرجودهوالدينهذاوجودإن
العبدنف@هذا@لدين.وجودانتفىالأصلمذاانتفىفإذاالناسجاة

الوضوءفيدلهيدينئموحده،الوهيتهفيبالاعتقاددتهيتوتجهالذي

ذاته@لوقتفيهوبينماوسالر@لشعائر.والحجوالصومو@لصلاةوالطهارة

منلنرانعوالاجتاعيةوالياسيةالاقنصاثيةحياتهفييدين
عند

واصطلاحاتلتصوراتالاجتماعيةومراربنهقبمهفيويدينالله..غبر

الثرمنلأرببوعاثاتهوتقاليدهأخلاقهفيويدينالله.يخرصنعمن

مخالفةوالأزياءوالعاد@توالتقاليدالأخلاقهذهعليهتفرض
ألثهلرع

شهادةعنويخالفحقيقته،أخصقفيالركيزاولالعبدهذاإنوأفره.

@لثهرسولمحمدأوأنإلآ@لتهإلهلاأن
ماوهذاأضفي

لنبخساننادوتمييع..ترخصفيفيزاولونهاليوم@لنم@عنهيغفل
ج@ليثتعنحديثأئهعلىوفهمناهقرأناهنحنإفاقدره.القران

الحياةأعصاركلفيشتى@لجاهليكعنحديثهوإثساكانت..

نل@المتقيم..اللهصراطإلىورقهثائمأالمنحرفللواقعومو@جهة

أنيستطيعلا@لحدث@الجاهليتفى@ليومالطر@خيتمعظم
تبخحيتبجح
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إنماعلانية.الدينوينكرجملفدتهوجود@فينفي@لملحدينالثوعيين

الدين،مونيحشسإنهميقولون.الماكرالخبيثالاسلوبإلىيلجأون

الأماسلوبإنههدا@لدين..منأصللهللناسيثرعونهماأنويزعمون
الدينيةالعاطفةيخدرإنه@لملحدين،@لشيوعيينأسلوبمنوأخبت

الإسلام،هيتكنلموإن@لنفوس@قرار@فيتعيشتزاللاالتيالغامضة

الغامضة،المبهمةالعاطفةمذهلي@واقعي،عمليواضححهمفالإسلام+

أخبثوهذهإسلاميةلاحامليةقوالبفي@لدينيةالفطريةالطاقةويفرغ

دجهولأنهذاإلىلحتعونحنالأصاليب.والأمالكيد

هذا@ل@زحزحةفيالياطين
معثمارهااتتقدالأساسيةمفهوماتهعنين

العقيدفمكانعنلرحزحوالثريعةالحاكميةمألةثجعلتالأسف

الغيوريننجدثمرمنالاعتقادي.أصلهاعنالحمقفيوتنفصل

إنحلاللاستنكارأونعبدبةشجرةلتصحيحيتحدنونالإسلامعلى

لمخالفةأو@خلاقي،
من

عنيتحدثونلاولكمهمالقانونية،المحالفات

يستسكرونالإسلاميقحالعقيدةمنوموقعهماوالشريعةالحاكميةأصل

الحياةقياموهوالأبر،المنكريستنكرونولاعيقيالجالبية@المنكر@

بالحاكمية..سبحانهال@هإفرادغبرعلى@يالتوحيد.غيرفي

هذه
مفهرمزحرحالتيالحقيقةهي

الدينأهلنفرسفيين!@لى"

الجهنميةالأسالببشطويلةقرونخلالمطردةزحزحةعنها

@نودغكالدين-لهذاالمتحمسينبأكثرالأمرانتهىحتىالخثة..

فيالحاكميةقضيةتصبحأنيحفلونه-لا@لذينو@لستهترينأعدانه

كمانفوسهم،لهاتجين@لاالعقبدة.قفيةعنمنفصلةقضيةلموسهم

يمرقكالذيالدين.منمروقأمنهاوقيعدونولاللعقيدة،تجيش

والعباثةالعقيدةبينالفصليعرفلاالدينومذاعباثة.اوعقيدةمن

حتىطويلةقرونأمدربةأجهزةزاولتهاالتيالزحزحةإتماوالثريعة.

أشذحقفيالباهتةرةهذهإلىالحاكميةمسألةانتهت
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آياتمنكنيرلها@ئدالتيالقضيةهيوهيلهذا@لدينالمتحمسبن

كانوالإسلامية،ات@لخ@فيأظفلىها@لجاهليةأكبت

من
حياةفي@لمتبقية@لدينيةبالعاطفةفتكأالمجتمعاتهذهما@صابأشذ

المترفينطبقةوشأتالإسلامية،المجتمحكفيالترفدوءموالناس

و@شتدتالترف،@وأدو@الالأمووكنرتونفسيتهم،لأخلاقهم

والعملالايمانأشرفحتىالمحتمعليفعلهاوفعلتالمادية@الإغراء@

قوتهاسروفيهماالأمم،منغيرهاعنالأمةهذهتمتازوبهماالصالح-

الأمةهذهوأصبحتوالتلف،الصاععلىة-تراثوهماوانتصارها

العاطفةفيوخمودوالروح،الأخلاقفيإنهيارإلىو@سعةبخطىتتقدم

ىكبرلكلىثةنذيرأكلهوهذاةبالتهصلتهافيوضعفالإيماني،والعور

ترزخالتيوالمصائبوالممسيالنكبكإلىئضاف
ثقلهاتحت

كارثةجارفقيطاغيةطاتةلكارئةنذيراهذاالإسلامية.المجتمعات

الأبهاا"صيبت
والأخلاقوالروحالإيمانفيالإظلاسوهيقل،من3

رسالةذاتلأمة-بقاءولاتعؤض،لاخسارةوهيكلها،والفضائل

فلك.بعدوعقيدة-

ماكلفإنوبعد،
بهمويهببالمسلمينيدعوالآنالأرضفي

أن

دورليؤقواعميق،لايمانجاثة،وعزيمةواخلاص،بصدقينهضوا

نكماالبنربةقيادةفيالإسلام
الأول..دورهم

تغييرفيالجادةالحركةعنيغنيولاعذرأ،لي@الضعفإن

مجرىفيأثرماكثيرأالساميالضعفإنوالحياة..الأوضعوتبدي@

وهمالرومانفياليونانأثروقديمأالسافلف@لقوىتؤنرهلمماالحياة

الرو@انفيالمضطهدونالمستفعفونالمسيحيونوأثردهم،مغلوبون

السلمونوأئرمسيحية،لةثىيلىالرومانيةالدولةتحولتحتىالجبابرة،

منفصاروامعسكرهمإلىحؤلرهمحتىالقاهرينالتتارفيالمقهورون

الإسلام..اجنادخيار
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للضعفالإد@ل@فيإرادتهتعالىده@يعلنالمعنىولهذا
من@لسمي

متةذلكويجحلدائمأ،الغاشمةالقوة
منوقانوناالوجود،سننمن

الأرض@ستضعفواعلى@لذيننمنونريد@نفيقول:أالحياةقو@نين

تحملدانماالغاشمةالقرةلأنذلكه،،أ@لقصص:@لو@ريخن(ونجعلهم
تعالى@لثاخلقالتيالأوضاعونسيانوالبطئى،الطغيانعلىأربابها

عنو@لعمىيداشانميانعلىلتحملحتىمعاييرها،علىالحياة

مديصلوعندماعيها.أةو@لجىمحاربتهاعلىتحملبلرؤيتها،

@جنود@لماو@ولتهمنهأويديلبهاللهيمكرهذه،غايتهإلىالطغيان

7،.4،لفغ:أ@لأرك@او

@دثبالحىالانفعالمحلالمستضعفينفيحعل@لساميالضعفأئا

والتذوقالإنفعالوهذالآنارها.حقبقيد)ثو@كلها،كاملقبتنصونلقيها

ينتجالذيالعاملهوللأمور،الحقيقيوالإدو@ك
ولذلكةالأحكامصحة

الأقوياء@لمتسلطينمنأصحالصالحةالعقائدذوونكان
الأرض،على@لخلافةلزونوأعرتقلوبأ،و@سلمرأيأ،الغاشمين
هذافعلىمقاليدها.ووراثة

إلىينفذواأنالمنتضعفينللمسلمينينبغي
)

هزلاهكبرياءمظاهرنفسه@لوقتفيهي@لتيضعفهم@ثغر@منعدائهم
مارؤيةعلىسانلبمخنلفيحملو@وأن@لحتكبرين،@الأعد@

عندهم

الصالحة.والآراء@لحقائقمن

فيومعانيهالإسلامحفانقبمثلى@لمسلمونأن@لوسائلهذهوأولى

لمامجشمأإعلانأبكونواحتىحياتهم،وشرانعونصرفاتهمسلركهم

فيوقر@مايث@:@للهرصولوصفهكماهوفالإيمانإليه،@لناسيدعرن
@لعحلا.وضدفه@لفلب

@لتيبالتر@نالقوية@لحيةالصلةهذهلانبالثه،الايمانهذاإن
هذهاندالعالم،بهاوأخضعتالأممبهاوسحقتالأمة،هذهبهاعرفت

والخلافةالعهد@لنبويتلىبخفيأمنالها@لرانعةنقرأ@لتيلإيمانيةاالمظاهر
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عنوعزوفسبيله،فيوتفانبهوئفةإلى@لثهصا@فةإنابةمنالر@شدة

إلىوحبنالنهالفبلىوشوقالحيافبزخارفو@ستانةالهو@ت،

وزمدومواساة،وعطفالدعاء،فيولذةالصلاففيوخثوعالجنة،

يخضكانإتما@لعميق،القويالإيماننتيجةهومماذلكغيرإلىوايئلى،

الأمةتجردتذاف@العالم،بهاسعد@لتيالنبريةوتأئير@لخصيةالنبوة،

من
ةومنحتها@لنبوالأنبياء،رسالاتمنورثتها@لتيالإي@انيةال@روةهذه

وأفلستشيء،كلمن،تجردتفقد@لفية،الرسولوشخصيةالأخيرة

بعدطالئروةهذهعادةد@الإيمان،هذاإيجادفيمطمعولادامآ،إفلاسأ

ر@لمحافظةيزول،أنقبلوتقويتهالإيحانمذاتجديدأتاالبوفانقطعت

قامإفاويسورة،فممكنةتضيع،أنقبلفيهاوالزيادةوةهذهعلى
الجهاد.حقاللهسيلفيوحاهدواأكفا"رجاللذلك

بعدوشبابهانثاطهاإلىتعودولاتزدهر،ولاتعيشلاالأديانإن"

@عتتلائمولاالمعاصر،المجتمحمعتنسجمولاوضعفها،إضمحلالها

بحدحينافيهايظهرونالذينو@لنو@بغالرجالطريقعنإلأالحصرروح

فيهركهمفيلاروحيأوسئؤأالجديد،الفويالإيمانيملكونحين،

@لث@هوات،عنوعزوفأالأغر@ض،عنممتازةونز@مةالنلس،عامة

وعلمياعقليأومستوىالدعوة،شيلوفيوالعقائدالمبادىفيوتفانيا

أتبحفيوينثئونجديدة،روحأأمتهمفيينفخون@لكئير،منأرقى
جديدة.ثينيةبحماسةنفوسهمويلهبونجديدفوئقةجديدأإيمانأثينهم

جديدةفوية@لماثية@@@اغر@دمتجدثة،وتكاليفها@لحياةمطالبإن

لا@خضر@وهيبعروها@لذبول،ولانذويلا@لمادبةوضجرةثائمأ.

معوللماثية-أثمارما.تنقطع
لنرائهادالنفوصعلىبسحرهاغنية@ها@

ورجالمتحمسرندعاةعصركلفيوالترغبب-@لدبانةعنللطبانع

@ينأهلأعيباذادالوهن،@لدينية@لدعوةأصابذاف@مخلصون.

ضعفأوالخلق،فيضعفأو@لعقدففيبضعص
لم@لدعوة،في
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إنالقوية،المعارضةو@لدعوات@لفية،الماديةيقاومواأنيستطيعوا

ومناة-اللآتاندللحياة،فحتلةتز@ىلاأنواعها-باختلافالأصنام-

يقولكمااوجت@شابهمانيترالانلاوالهوى-للوننيةرمزانومما

لاومهمته،انتهتقدأئهالداعييظننفلاإقبال،محمدالكبيرالعلامة

إلأالحباةعنومناةاللأةسحبيمكنولاالفتاة،@لماديةمقاومةيمكن

والعقل@لر@سحو@لعل@@لمتحمسة،ةوالدعوالجديدوالإيمانالقويبالدين

فيمتصلوالتجديىالإصلاحتاريخأنالاريجة@لحقائقمن

جهوفيثلمةولاثعرةيرىلاالتاريخلهذاوالمستقصيالإسلام،
د

المنحر@التياريحلىضمنفيهايظهرلمفترةولاوالتحديد،الإصلاح

أوالظالمة،القوىويتحتى@لحق،صوتويرفعمل،انالفسادويكافح

التلىيخ،لهذاوالدارس@لتفكبر.فيةجدي@نو@فذويفتحالفساد،عناصر

علىفيهالظلامسادفصيرأعهدأيعرتلاوشخصياتهلحواثثهوالمتتبع

@لحغ،أصر@توخفتتالإصلاح،مصابيحوخبتالإسلامي،العالم

عنالاسلاميوأضربر،وتجقد@لثمىالإسلامي،الضميرومك

العحل.

للتلىيخالعابرةثو@صتنافيبهالعر@لتىالثغرات،هذهإن9

الذي@لتألبفمنهاحإلىمرت@اكتبه،فينظرتا@لعجلىوفيالإسلامي

@لنقصإنلأججال.الجهودرحتوحديثأقديمأللإسلامرخون@لمضاتخذه

ويدينومحاضراتيمعلومتيفيلهمأثينالذينالمؤلفينإلىومعذرتي-

إنأخرىبكلمةأوالتاريخ،فيلي@@لتاليففيودارس-مؤلفكللهم

@لفوالمصلحيندينالئجدعلىلاوالمزلفينرخينعلى@لمشالمسؤلية
ين

علىوقضواوشبابجتتهالإسلامعلىوحفظواحين،بعدحينأظهررا

فيمطحورةأصبحتحتىوالتحريفات@و@لؤامر@و@لبدعالفتنمنكثير

وعناء،بحثبعدإلآفيأحدإليهايهتديلاالماضي،ركام

إلآحقيقتهايعرفونولابأسمائهايسمعوالمالجيلهذاأفرادمنوكثير
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وبعضالمذامبهذهبعضكانوتدوالعين،@اجهاد@لعتعالأنضبسق

والمالو@لسلطانالملكإلىوتستندالبلاطبحمايةتتمتعالحركات

طويتولكنهاوطؤل،حؤلصاحبةعصرهافيكفتوقدوالجاه،

الماضي،صحائففي@لمخلصين-مرلاء@لمصلجنجهودبمضل-

موضوعوأصبحت
والصحائف.@لمتاحففيإلألهامحللاالاثلىعلما.

جعلالإعتذار،معبهصزحتالذيالتأليففيمذا@لنتصإن

متقظعالإسلامفيوالكفعالإصلاحنلزبخأنيعتقدونالنلىمنكثيرا

معالأ@لمندفعينفيهاترىلاطويلة،@وفتر@و@سعة@ثغر@علىيحتوي

والانتاج.والعلموالتفكيرالعقلفيوأقز@مأللفساد،المستسلينالتيار،
تخلووقدطويل،عصربحدعبقريأونابغةأ@يظهر@مملاقاكانلقد

مجدثاأوعبقرياأوعملاقايسمىأنيتحقعظيمعنسنينومناتقرون

و@لدين.@لعلمفي

القاصرةالدراسةعلىإلآثمسلمالنيالخاطنةالعقيدةهذهإن

اتخذه@لذيالتأليفمنهاجوعلىللتاريخالمستعجلة
مع

أكئرالأسف

وحاشينهم،الملركحوليدورالذي@لتلىيختألفوموالصزريخن،

فدوالحكم،بالياسةإتصاللهاالتي@لحوادتوحول
ببعضتتهي

وضعفبالإسلامالظنسوءإلىالدعوةرجالوببعض@لمتحمسينالثاب

العاطفةوتضعفبالإسلام،@لئفةتضعفخطرةنتيجةبنهاان@اجه.

فيللكف@والإر@دة
@لى@لكفاحتدفع@لتيالباطنة@لقوةنف@العصر،هذا

منالأقننلالدحىوالعمل
منرصيدأهنالكوبأنبالماضي،@لئقة

و@لنج@.@لكفعمنوسندأوالاخلاص@لجهاد

المهجورةالمصادروشملت@لدر@صةولو@قعت
(1)

لهذاوتخصص

ل@لرسي،@ت@ريغكبعلىيقتصرصعلى@لننبنقد@نعلى@لمررخينلي@ر@لنف(1)

نيتوحدولا@لربخ@متحمللا@تر@لى@لكب@ل@تحدى@ن.ولاو@لسطلح

هي=مصدو@ثوسع،شفئمرصلولبلربخ،ر@سحةسا"رلكهامكةفي@تلىمخركن

2



@لملاحظق@فيدقيقالمطالعة،علىعبور@لفكى،وامعباحثالموضوع

الحديىوالتفكيرو@لتجديدللإصلاحشاملأمتصلاتاريخاينتجأن@ستطاع

لاالأمةلهذهمترافقانوالكفعالإصلاحأنعلىيدل@لام،ال!في

عنها.يختلفان

"

والمؤلفين@لمتحمسيقبعضبرتكبهاالتيالثانية@لجنايةثم

أوللمجتدخاصةصورةفمنهمفييكؤنونأتهمالعصرهذافيوالناقدين

فإذالأعلام،صورومجموعالإصلامت@يخفييلتمسونهائمالمصلح،

منعصرفيأوالإسلامي@لتلىيخفي@لحبيبةالصورةمذهيجدوالم

خاصةمقاييىعندهممنهموكئيروأنكروا،تذقرواالعصور
وهي

دلل@أولللعفيمابهايقيسونعصريةمقايي@
دالمصلحأو@يرا

أو"
@لتيالحقايي@-هذهتنطبقلمفاف@بيئة،كلوفيزمنكلفي@لمفكر""

ومهماقديمأكانومهتأعظيمأكانمهمارجلعلىمقاييى@لعصر-هي

مهمتهفينجحومهمامخلصاكانومهماعظيمة،للإسلامخدمتهكانت

منيعدوهولمحفهبخسواأو@سقطوهإليه،أسندتأوتكفلهاالتي

الأفكارفيالإبدلمماسر@حدأ،مقياسأيلتزموبعضهمالمصلحين.

اوسجلوداشهم@خر@@لحظا.ممضيخهادؤن@كو@لكب@@لينو@@لا@ص@

@ثنحو@محاب@للايدلحصفهاحعظ@كر@لكتبوتجلر@م،جقهمحو@الث
@لرصنجحهمكلت

سحدماثارفي@ر@ظبم،
وصمغ@وحر@ر،حلبتمنهم

ننئلنت@يي@و@لكبونكركم،@محابهاروحعلىتلل@لتيو@لخب@لرسانل
و@لكر@ت.@بدح@)نككلولى@هتاد@لمخمع@لحة،

لة@ت@لبكليقصبلاو@د@نتول،على@ضيقصرلا@نع@ى@لد@رسولجب

لهابزلاو@نو@لكلمت،باثلماطبضنولا@لحية،@لماتمنهك@ش

كهافيسقلنلحببل@ت@بحية،@ر@شهفيأصلمأونخاكاصوسولماتها

شينقل@نوبحكللطيها،-@رفكرتها،لدبهاوتجدوو،مدفو@فكارماوءلفاكا

حقيغعلىيعرسمخى3،عصر@ىعصر.ومن@لرجال،مرلا.جو@لىجو.

ضخمبنسر@ةوعركم3،عصر@ل@@نتل@ههونعر@لتلىمح.حيفقم،نن3ويصقر

سهموعنى
ت

@لزمك.ش
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أوالإسلاميالحكملإقامةالكفعأومثلا،الاجتهادبدقحاومئلا،

يكنلمالثريطةهذهيحققلمفإذائلا،عصرهفيالقانمةالدولةمعارضة

فييدخلأنيستحقو@عصرهرحل
المصلحين.صف

ننكرولاعظيمة،قيمةلهاالمعاييرهذهلانالمقاييسهذهإن

الرمانإنأقول.أنأريدالذيولكنالإصلاح،فيومكانتهاأهميتها

عصرهرجلاصشقلأديحوزفلاالرجل،جاهفيهامةعواملوالبئة

علجهنحكمثمالعصر،هذامقيي@عليهولطقعصرناإلىبهوستقل

منولحرمهلمسهمحلنونسلبهوالعجر،الصعفأووالإحماق،بالفل

@ايكنولمشروطنا،منشرطايحققلملأنهعظمة،وكلمأنرةكل

المثل

الكامل
"

المطلربوالتجدي@المشودالإصرفي

حيدينالإسلامإن
إليناانتقلتالتيالعظيمةالثروةوهذهخالد،

والعقيدةالوامع،العلمترأثاليوم:أيديناإلىووصلتأسلافنامن

السستقيمة،لأخلاقواالحالصة،والسنةي،لإيمانواالمحفوظة،

فيهامجموعةالرافع،الإصلاميوالادبالزاخرة،والثريعالفقهوثروة

الر@ئدة،الخلافةمنهاجعلىحكمقامةب@فيهاساهممنلكلنصيب

ماوإحياءالسلام،داروإلىاللهإلىوبالدعوةوالمادية،@لجاهيةومحاربة

الأمة،هذهفيالإيمانيةالروحوبثالإسلامية،الخصائصمنئوس

الفلسفكهجماتورذوتعبيراته،ومصاثوهبالدينالثقةأؤجدمنولكل

وعصمالأصيلةالاسلاميةالفكرةعندافعمنولكلالأجنيقما
الأمةهذه

من
منولكلالإسلام،حندتفتنة

ومصاثوه،دينهاالأمةهذهعلىحفظ

ومنحالاجتهاد،بابأو@شحو@لفتةللحديثجديدبتدوينوقام
الأت@ذه

منولكلو@لجتمع،للحياةمنظصاوقانوناالنثريعمنواسعةثروة

ودعاهو@هالإسلامئئلعنانحرافهوأنكرعصرهفي@لمجتم@حمسب

@@فيا@يالإقنحسبيلسلكولمنالصحيح،الإسلامإلى
ا@زير

العقاثدواضطربتكفيهكئرت
لو@وودأ،جطكللامأهلعصووضع



ص
الإيماروحركوالتير،والإنذاروالتذكير،الدعوةفيالأنياءخلف

فحذعصرهفيالجردةالماديةوخهفيوقمالفوس،@ي
تأثيرهامن

منولكل@يها،والغرقالإندفاعمنكثيرآخلقاوأنقذ
الامةهذهحفط

لمنوالأحنبية،للغلىاتفريسةتكونأنومنالانهيارمنايىاسيةوقوتها

تقاومهولمالسيوف،فيهتعمللمعدوأالرديقةالحكيمةبدعوتهاخضع

أصحابفسخرهأقصاه،إلىأقصاهمنالإسلاميالعالموخطمالجنود

محمدأتحامدوجعلرهللإسلامالقويوإيمانهمالروجةبقوتهمالدعرة

لمعقولأالبليعوشعرهالقويبأدبهأحضعولمنوالسلام،الصلاةعليه
ولكلذلك،عيرإلىالدينية،والفلسفكالعلميةالمباحثتخضعها
بالعدلوالحكمأهلهاإلىالأمانمتتأديةإلآالتاريخومافضل،

لقسطه،وساهملدورهمنهمواحدكلقاموقدبالفضل،والاعترا@

كلوالإسلام،ثعورمنئغرعلىمرابطأكانوكلمنه،المطلوبالقسط

لالووالمحلصة،الحهردحذهولولاالإيلام،كنانةفيمصي@أسهمأكان

هذهإليناوصلتلماالتاريخ،لمكترةإلآترىلاقدالتيالأقساطهده

موفورةسليمةمنها@لنورونقتبم@إليهاونشدبهانعتزالتيالمجموعة

@والدباتالأممعلىبهاننباهى
(1)

تهف@خالدفوحقئقثابتةعقاثدعلىئوشساكان@)نالإسلامإن

لهبالثاط،حافلبالحياة،زاخر
لاومالةينضب،لامعينالحيويةمن

الحياةأطوارمنجديصطورلكلوعدهومكان،زمانلكلصالحتنفد،

متأنفعهدولككالثرية،آجيالمنحديثجيلولكل
عهودمن

عنيقصرلامم@الثر،مجتمعاتمنعصريمجتحعولكلالتويخ

غائبثمينمكنونعدلاالإسلامأمةفنحنالأوان.عنيتأخرولاالحاجة

@لحلد@لحم@@لسلرن،@لإدل!@يأ،@لاربخحلبد@ينحىي:ا@(1)

ص
22 الاسحمافير@لدحكوة@رجالكا@فيلر@لحطوتد@تمرف،5

@لأول.مى@لحلى26-11@هظرص
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وويقظةوجذوهمةبعقلالكنوزمذهفنتقصقوتراثا@لعريق،تاريخنافي

والمهانة.والعار@لذلقبولمنوبأنفةه،وإدو@بصر

ر@بطيولنكننجزع،ولاونقتهاالطريقلأواءعلىولنصر

الإماملنصيحةولنستمعوالرهبة.المخاوتعليناتستحوذلاالجأش

رضي@لبصريالحسن
أضفقالأقن،تلقىحتىيخؤفكمندإنةعنهالله

.@الخوتتلقىحتىئؤفندممنعليد

ايغفلوألاالقرآنوحملةالإيمانودعاةالإسلامأهلعلىبحب
عن

مدركوفقهجلي،بوضوحخطوطهنتبينولمأغفلناهنحنفإفاالتاريخ،

عقولنامنإسقاطاو@سقطناهاكلها،الحقي@ةأغفلنافكأثمالحركته،

بعض،فوقبعضهاظلماتطويل،تيهفيوضرشاوحياتنا،وتفكيرنا

فينحتى
تختط

همولاالحق،يبصرونفلاهممريح،

والثزالمنكروانتصبئنكرأ،والخيرالمعروفوصار@لطريق..يتيتون

الإسلامبلادفيمطارصنالحقأهلو@صبحمعروفا،@لزائغةبلتراه
أقرب@لتلبفيهيرىلابعيد،ضلالفيوالناسالظلمة،وأطبقتكلها،

سر@بفي@ميقو@ناعقكلوراءالخطىيحتونوهمالهدى،علامك

ليلفينررآيتنسونلاقاتمظلامفييعي@ئونوالبو@ر،إلى@لهلاكضاتع

غليظ،فسادفيفهمكثيرأ.تجاوزوا@لحقيقةفقدساعاته،طالتقدأسود

الإسلاموصلىطمسأ،وطمسوهالإسلامجوهرأغفلوافقدغاب،وخنط
لاوأشباحأمهتمة،وصوامعخرتة،أطلالاذويهبين

حياة،ولافيهاروح

نمييز..أوففمعلىتبعثلاورموزأ

باض..وفذسحيقةوهاويةزريةحال@لى@لصسلمونوصللقد

تعالمانعدمتماذاف@والإباء؟؟.امةو@لك@العزةإلأالإسلاموهل

أنإذا@لمستطاعمنفهلأصحابمعنفوسفي@لدينقيموانهارتالإسلام

القشورغيرمنهيبقلمأنهنقولأنأوبخير،مازالالإسلامأننقول

علىواستحكموطغى@لهرى@لخنن،طتملقدوالأسحاء@لمجردة؟!
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سيء،كلأهدرنانهبن،لمذاف@القلوب،
التيللأمانةخيانة@لكفكان

الأنبياء.وتر@ثالسماءرسالةالأنبياء..خاتمأمةحملتها

نومفيالغارقينوعلىيتنثهرا،أنالغافلينعلىكان
أنالغفلة

إذاوللرسرل@تهتمنوا@سنجببوا@أيها@لذين)بااللهئلئوا@اعيكييهتوا،

4،.2الأنفال:ك@يحييكملمادعاكم

يمانكمب@تعلواللهكتابإلى@ستجيبوا@لته..@لند@استجيبوا

الحياةصورلكلالحياةإلىدعوةإنهاالأمانةمستوىإلىوترتفعوا

الحياة..محفيوبكل

القلربتحييالتيالعقيدةإلىالفرانإلىالمؤمنينيدعو@لثهإن

والحتحيكالظاهرةللأسبابالمذذ@لخضرعمنوتطلقهاوالعقول،

سواء.وللشهواتللعبيدوالمذتةاللهلغيرالعبوديةومنالقاهرة،

ومنهجهمبعقيدنهموالاستعلاءةو@لعضةإلى@لفىيدعوهمإنه

حتى@لتهسبيلفيللجهاديدعوهموبربهم..بدينهموالثقةوشريعتهم،

دنه@كلمةتكون
@لعليا.مي

وتجتدرسالته،ونضارةخلوثصعلىيعتمدالإصلامأنوخبا

@لمبي@.الحقوصوتهر،@لىمعجزةسبحانه-@لثه-كتبعلىدعوته

يتسهولابالباطليلتب@ولايتبتل.ولايندثرلامحفو@باقفهو

كفواإنوحفظه،@لتهبرعايةإلى@لح@يقود@لمسلمينوهوالتحريف،

لحق..@ونبدبر

بالحياة،نبضإلآ@لحركة،عنهغبتقلبأمقماهذا@لفرآنإن

في@ئأن@يماة،ئعجز@تكسائرتومعجزةقادرة،قدرةوتلك

وهوجميعأ@لثهخنقفيالثانموالغلوبفي@لعجيبوسزه@للهكتاب

صنعئل
منمؤلفةالأرضيةالتربةهذهإنالنلى.وصنعشيءكلفيدله@

ماففصارى@الذر@هدهأخذ@لناسذاف@@لصفات.معلومة@ذر@
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كائأحهازأوهيكلأوأو@سطوانة،انيةأواحرفأولبنةممهايصوغونه

سيجعلالمبدعاللهولك@يكونمادقتهفي
حياةجاة.الدراتتلد

ذلدالحياة.سزالمعحر..الإلهيالسزدلكعلىتطويلابضة

القرآن.وهكذالر..سزهيعرفولاثر،يستطيعهلاالذيالسز

قراناالقرانمنهاويجعلوأوز@نا،كلامأالب@نرمنهايصوغوكلماتحروف

اللهوضنع@لبشرصعبينوالفرقوفرقانا،
من

والكلمات،الحروفهذه

ماالفرقهوالنابض.والروحالخامدالجسدمبينالمرقهو
صورةبين

الحياة!وحقبقةالحياة

وهوالنور..هوالدعوة.هذهكتابالله،كابهوالقرانوهذا

والمصلحونالدعاةمنهيستمديوهو@لفوالمنهج،الدصتوروهوالروح،

إلىدخلإفاالذيالقرانهذاالطريق.وزادالحياةمنهجوالمسلمون

لاوإفاأحياه،الميتالقلب
أيقظها.الغافلةالساهيةالإنسانيةالنفسس@

معنىففمتئقظالإسلاميذعون@لذينمنالملايينومئاتعثراتأنولو

علىتظلحالهمكانتهلأتباعه،نفوسفيالقرآنبهايقذفالتيالحياة

الدينبهذاواستخفافوتثريدو@ستكانةوذلضعفمنالآنعلجهماهي

وأهله...!

الئخصياتهذهعلىيجبوالحصلحون..عاة@ل@يهتأنبدلا

خاتمبعدالرسالةوتبليغالأمانةلحملدنهاختارها@التيالعظيمة

فيتوجطوأن@لرضيدة،الدعوةإلىوالثابالحباةتعيدأنمجسنهالنبيين
@لثتةالمسلمين

مورطالماضيةالسخبنغبلىعنهموتمفضلدينهم،
دة@ا@@

والفساد..والإلحاد

رصوفيالإسلاميعرضواأنوالإصلاح@لدعوةرجالعلىيجب
ته

ويحاربوا@لماثيةقوية،دعوةوحقيقته@لدينإلى@صلويدعواالصادققع

القوييمانهمب@ويوجدواهذا@لدين،أتبحبه@تلي@@لذيوالرف
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فيحديدةروحاالمتواصلوبجهادهم@لصادقةوبروحانيتهم
الأمةهذه

بدينهمجديدةوثقة

فيالأصفياءهؤلاءوسلودالأنبياء،قصصيعرضالقرانهذاإن
قشايكونكلهوهذاالمؤمين،وسبيلالأولياء،شرةيقصكماالدعوة،

الجاهليةتيمافيالمؤمنونلهيهتدىونوراالحق،ثؤبللساترينيصيء

للجماعةدعوةبجملتهالعظيمالقرآنهذاالقاتم..الماديةوظلام

هذهإيمانهاحقيقةذاتهافيتحققكيومكانزمانكلفيالإسلامية

لاولثيء،عليهاتضنفلاالله،لدعوةالنفوسبهاتخلصالنيالحقيقة

لاوالقلوبخلجاتولاالأموال،ولاالأرواحلاشيئأ.ولهاتحتجز@

بيمارتجانيةالنموسبهاتستحيلالتيالحقيقةوهيالصدور..ذوات

بهاتعترالتيوالقيمال@ه،موازيرهيموازينهاالأرض.علىتعيث@

الحفيفةهيأنهاكماالموازينهذهفيننقلالتيالقيمهيإلبهاونسبق

الله،بحقيقةتشر@لقلوبالتي
عائقكلمنوتفزوتزح@لذكره،فتحئمع

إليه.الفرارعنيعوقهاجاذبوكل

اوبمبدوالإسلاميسحقراأنفرونعبرقرونآالذينأعداءحرللقد

مكانأالغفلةأخذتأنمنذمكانكلوفيزمانكلفيأهله
بلادفي

واقعفيينظروهوغيورمسلمكلتفكيرفيمكانهالتأتلوياخذالإسلام،
وتثريدهم،ثمائهم،وسفحتقتيلهم،حرادثباسىويسمعالملمين،

فيجولتهمنالتأئلوبعودوناك،هنا
الذيالآثمالظالمالعالمهذا

جاحيميمنكسأالتأئليعودمكان.كلفيوظتهالمسلمطيفيلاحق

اليوالباطلالزمتاهاتفيروحهتعبتقدحزينأ،ألو@نه،@لدمعيبفل
فاهاهرالأرض..هذهعلىأطبقت

لمة.@لمشالماساةصوريرسم

حطوطهوقطعتخيوطهفشتتو@لعقع،الفكربعئرتقدمنكرةمصاتب

الأسود.الظلامهذاعتمةفيالحيارى@لحسلمينقو@نل

اللهفيمرقأملبينال@ئحن،مهيحالقلب،دايعالمؤمنويحلس

3



المتئاقلةوالبلاياالمحىهذهكلرعم
موجعةوحسرةكثيف،صبا@دي

المسلمين،.محيينفيأشباحهائراوثه

لاالحسرةإن
آحملأناوماوقالت.النمستمطتوإدتغني،

منهلاليقين:ولسانالحقبلغةالقلبينطقوهناإ!الاسلامرسالة

المفزأينمفر؟!
1 3

إقهم)قفوهمالمستقر..يومئذرثكإلى
المسؤوليةمنتعفيكالمسلمأيهاو@حدةآيةاللهكتابفيهلمسؤولون،

اسيادة؟صاح@أوفضيلةصبعقفيوتجعلها
الدينبدأهكذااليس

وهودنرحورسله:دلهأنبياء@بهوجاءالأرضهذهعلىالبشريةعرفتهمنذ

عليهموسلامه@لثهصلواتوعيرهموعشىوموسىوإبراهيموصالح

الرجالمنبقتةدعوتهجم@محمد@لنببينحقمبدأهكذا

كان؟ماوكانوالنصر،بالفتحد@ه@أننحتىالأفىأشذوتؤنىوالشاء،

ورساله..دعوتهفيورسرلنبيكلطريقوهو

طلماتفييدفنوهاأنالإسلامأعداءجهدالتيالإيمانبذرةإن

انطفأتوهلالبلى؟..وعاهاماتتتراهافهل@،التر@وقنرالأرض

عنألقتلقدكلا-.الأرض؟..ظلماتفيبقانهاطولمعحياتها؟نيران

بأجملوتوشحتجديد،منحياتهاواستعادت@لموت،نقلكاهلها
وهناك.هناالإيماندعوةفقامتالأثراب،وأحلىالأبراد،

في@لتهسنةعلىونمضيالعالمين،رتمننتلضى@لنورأنعلينا
المذخور،والأنبياءالنبوةميراثالكريم،القرآنأيديناوبينالدعوة،

أغلامنسترشدثمكتابمعفي@نهرسمها@التي@@لخطو@@ور@ونسير
فيالبنريةعرفتهاأمنلةأروعضربراالذبنالمجاهدبنومعالمالإيمان@
وأموالهم،بأرواحهموالتضحية@لبذلوفينفوسم،فيالإيمانتحقيق

ومعؤقاتالأرضأوهاقمنوانطلاقكامل،وتجزدنادر،خلرصفي

الله..إلىالطريق
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العلماءوآقوالكتمن@صولهقد@ستخرجتالكتابوهذا

القرآنمنالمستوحىالفرآد@اظلالوكنلبالمجاهدين،العاملين

هدهوإدالإلسانية،تاريحسيرحرلتالنيالأساسيةتوجيهاتهوصالكريم

حيثلتسيرالناسم@صموةنفوسديلتتمثلتنتظرباقيةالتوجيهات

في
معالكتبهذا

المجتمعديالأنبياءسيرةأحدا@

حيتالايام،عبرالإللام،علىنثأتمؤمنةجماعةكلمعالإنساني،

@يوالخلامة@لرسالةبحمللنهوصوئعذوتقؤم،ترتىكيصسنرى

منيدأإلا:@ئنشها@لتهالأرض،
الحياة،لهذهكاملجديدتصؤزسغث

الصمورهذاأسمىعلىو@قعيةحياةلاقامة

لهذادته@ئعتصمالذينالبشريةتلىيحعنرالمؤمنونأولككانلقد

ناسأالدور@لظيم،
للعقيدةتصؤرممواكتلحقأ،بالتهامنواالنمىمن

هداوحممةوجو@صمحقيقةإلىووصلوالها،نفوسهموخلصتالربانية،

فييجدونفلاالكردففياللهقدومنطرفأوأصبحواالكبير،الوجود

هذاإلآ@لثه،شبنأفلربهم
عملوصحيح،علمةالأعلىالإسلاممثلهو

الوهن.ولاالياسيعرتلااللهلوجهصا@ق

وسلوكأعمالإلىوشرانعهمبادئهتتربملمإنالدينمذاإن

أبداديأيكونولنعامة،وألحاثمجرثة،فلسفةإذآفيهونووقفع،

الأحو@لى!.منحالبأي

ها@وإعد@النفرستريةاقتضتكيفمذا@لكتابفيونتلئس

رالأموصغارفيبطينأ،وعلاجأطويلا،وصمبرآضخمة،جهودأ

بناءوالأنياء.الرسلبهاقام@لتيهذههائلةشاءحركةكانتوكبلىها..

بر@تنهضالتيالنفوس
المجتمعلإقامةالأرضخلافةفي@لسماءال@

منهجعلىالإنسفي
@ن@.@

فيلئهدكما
للمزنين،اللهرعايةمنموحبةصررةالكتابهذا
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يضعفهو
ويئمعرهابمنهجصويربيهاعينه،علىالمسلمة@لجماعةهذه

فيمعهاسبحانه-بوجوده-ض@يرها@لئرر@لحيئفىويبنيبرعايته،

كيدمنوحر@ستهطواياها،وأخفىثؤونها،و@صغرخصانصها،أخص

وظذ.لوائهإلىوضئهاركنفه،حماهفيوأخنماةوظاهرهخفيهأعدائها

علىالحنيفالإسلايمومفهومالدين،لحقي@ةعزضالكتابهذا

عرضهكمابسيطا،فطريأعرضاقرانيا،عرضأأنفسهم،المسلمين

@صحابعردهالذيع@،محمدرسولهوستةاللهكتاب

عرىوتفككالأفكار،تبلبلقبلحسان،ب@لهمو@لتبعون@الني

السواء،علىوالأفرادبالجماعكالأهوا.و@ستبدادالدنيا،وكلبةالتقوى،

الحياةمجالعن@)بعادهبه،العملوتركالظهور،@ور@اللهكتابوند

كيانه،والهدىطبيعتم@والهدىحقيقته،ال@مىاللهكتاب

وثليلأونورأمدىالكتابهذايكونلمنلمن؟ولكنماهيته.والهدى

مبيأ؟.لاصحأ

ويؤديالورفيدخلالحفيقة،لتلقيقلبهمغاليققحلمنونورأهدئ

أنالقرانفيلىيجد@أنيريدلمنبدلاهناك.دوره
بقلبيجيء

ويحذرويتوقى،يخشىبفلبإليهيجىءأنثمبقلبسليم..

ضلالة..تستهويهأوضلالةعلىيكونأن

المؤمنينعلىليسهلوففرستهالكتاببترتيبقحتوفضلهاللهوبحون

التمامسؤوليةأنالجميعبعلمحتىالإسلامرسالةحقيقةعلىالوفوت

لاجميعأ،المسلمينعلىواقعةالإسلامثبلىفيالمسلمينحالإلبه

أحد..ذلكمنيسثنى

القرانيحملونالذين@والمسلمينالإسلامقضيةأصحبإن

حقه،إحقاقإلىوينهضهموعقولهم،قلوبهميخاطبحيأكتاباالكريم

منحرمذاشهافييثيرهمالذينممالناس،وفيأنفسهمفيباطله،و)بطال

3



مالغص@أوإرثنلايثيرهمكماجميعأ،حرماتهبلالإسلام،حرمات

خاصحقعلىافتئكأو

ويتصص
التاليةالمواضيعالكتبهذا

آ@أولا-
@-

وتضم

لقسم

التالة:

وفجر@لبثرية@للامعليه

قسمينالدراسةهذه

اب.ستلاثةسملألديالمدخلالأول:

فيومعالمالأيام،ذاكرةمنصورا-
اكفقه

ربخ.
الواحدة.والرسالةالبؤةمفهومفيالراشدةالستة-2

الشريف.النبويو@لحديثالكريمالقرانفيالقصة-3

الدراساتالقسمهذاويشملوببما@لسلامعليهادمة@لثاني

السلام.عليهآ؟قصةا-
آدمابنيقصة-2
السلام.عليهنوحقصة-3
السلام.عليههودقصة-4

السلام.عليهصالحفصة-5

الاراصاتالمجلدهذاويئملوبنيصاللامعليهإبر@صيمقصةثلياة-

التالية.

@لسلامعليهاهبمإدرا-

اللامعليهلوطقصة-2

@لسلامعليهإسماعيلقصة-3
السلام.عليهيوسفقصة-4

@لسلام.عليهمعيبقصة-5
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المجلدهذاويشمل@سرائبل،وبني@لسلامعلبهموسىقصةثالثا:-

الدراسات

موسىقبلمنإسراليلوبنيالسلام،عليهيعقوبفصة

السلام.علبه
وتضم:السلام،عليهموسىفصة-2

وفرعون.السلامعليهموسىالأول:القسم

ةالثانيالقسم
إسرائيل.وبنيالسلامعليهموسى

هذهوتشملى@لسلام،عليهموسىبعدمنإسرانيلبنيقصةرابعأ:-

النالية.الأقسامالدرأسة

الأرض.فيإسرائيللبنيوالتمكيند@@سنةا-
الجميل.والصبرواليقين،الإيمانقصص-2
الناصعة.المسيحيةفيالواضحةالقصة-3

إسرائيل.لبنيالأسودالسجلمنصفحك-4
5-

الرحمان.@صصمن

الكريمبالقرانجميعأينفعناأنقدرتهجثتالمولىنسألوبعد،
يعينناوأن@بأ،وآ@وسلوكا،وأخلاقأ،وشريعة،عقيدفالتفع،أحسن

الأمانةبحملالقيامعلى
حدهوفهووقؤته،بحؤل!ناويمدالرسالة،وتبلييئ

المرجعوإليهوالثو@ب،الجزاءومنهوالمنة،الحمدولهالمستعان،
ةقوولاحولولاأنيب،وإليهتوكلتعلجهبالثه،إلاتوفيقيوماوالمالص

الحظيم.@لعل@بالتهإلا



أل
البشريةوفجرالسلأم-عليهم-

المدخلةالأول@لقم

@
لقم

@
نجهولسلام-@عيهآدم-لثني.





المدخلالأول-القسم

بغايرفقهفيومبالمالأيام،ذاكرةمنصورالأولالاب-
الو@حدة.والرسالةالبزةففهيمفيالراشدةالةالثفي@لاب-

ونطامها-وخصاثصهاساتها-

الريفابخويوالحديثالكريمالقرآنفي@لقصةاثالث.البب-

وأعرأضها-حصائصها-





@ئود@بل@@

يخالتا@فقهفيوملالمالأيام،ذاكرةصود@ن

@لمحتوى

العقيدهيران-

-
الكبرة.لرفةا

والتوهينالهدمفعاول-

والعيوديةالحريةلي@المسلمود-
فكتمولهي@فشتعلة،دغضاء-
وغطرسة.سةاوشرفحور-

المحكم.الريعالعمل-
والكراهةوالغدرالحثمسيرة-

الإسلام.علىالأسيالحقد-
الراسعةالصلييةالحملة-

العقيدةئرهاد-

وخديعة.ومكردهاء-

فضيئة.صورة-

الحادع.الئار-
الديى.حفبقة-

الحئم.الرعد-
الفحبف.التصادم-
صاثقحديث-

وحهاد.دعوة-
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منومعالمالأيا@،ذاكرةمنصور
@لتاريخففه

العقيدة:انميز

حالةولكهاالرماد.صفترةليستالحاهليةبن
@ييتكرر-ووضع

ثاملة؟عبيحي@تقاللهاواحدةألحصيةفإماالرماد.مدارعلىشتى-أشكال

والنواياوالأ@كار،الماعرإليهاوتتجهالسلطة،ألوادكلليهاوتتحمع

والنرائعوالحو@زين،القيممنهاوتتلقىوالأوضاع،والتنطيماتوالأعمال،
الصور-سصورةديجاهلية-وإماوالوجيهاتطوالتصور@والقوالير،

ولالهاضالطلااللهحلقمنلجرهمأوللترالرعوثيةمح@هاتتمل

لممامورولاصابطايكورأدوحدهيصلحلاالريالعقللأرحدو@
لينتهدكمابالهوىيتثرفالحقلالصحيحة.العقيدةيبزادعلىهويمضط

يقملمماالمختلمةالصعرطوحهفيالمقاومةعلىقدرتلاويفقدج@،كل

ولافاتبغوهمتقيماعراطيهذا)وأنالموزون.الضالطدلكحالهإلى

1الأ@عام:أب@كموذلكمبيهعنبكمفتفرقاللتتبعوا 53)

أنهالبيان-لهداالقرآفىهدالزولم@قرلأعرأربعةبعدلشمهد-وإلا

تاهالواحد،لالإتهالبتريالقبرباطانمكحيتسا
لاوثووبئنحنجكلي

ومقاومته.وكر@متهحريتهوفقدشتى،لربوبياتوحضعلها،عداد

اليومالحالهوكماالقرآن-نزلحي@الأرصديمنأكثركانلقد
أمرهمفيالخكمهواللهيجعلوفىيكيموالمالجاهلية..أهلمنلالضب@-
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فيالتياللهشريعةيجعلوديكولواولمكله،
ولمكله.قانرنهمهىكتاله

منحياتهموماهجتمكيرهموماهجوألكارهم،تصوراتهميتمدوديكونرا

ضلالةفياليوم-الحالهوكماكانحا-تموسوتوجيهه.اتههدى

الحقعلىيستدبحكمولابقرلولالرئييشيرواأديملكودلاةالحاهلية

كحاكانوا-الض@ط..إلىإلاويتبعهمئطيعهممنيقودورولامه،ويستمد

والطنوالحدس.الظنويتبعرنالمتمنالعمليتركوداليوم-هم

الصلال.إلىإلايتهيادلاوالحدس

اللهكلحةإد
مبدللاوعدلآ،صذقاربككلمةوتمت@الصدقهي

1الأنعام:أ@العلبمالسمبعوهولكلمانه، 15)

وقررقالفيماصدقأ-ا@حود-هذافيسحانه-دته-@كلمةتمتلقد

تصورأوعقبدةفيلقائلقولنلثلعديقدلموحكم-شرعفبماوغدلا--

أوشريعةفيلقائلقولذلكبعديوولميزاد.@وقيمةأومدأأواصل@و

سبحاله-وهو-عليه،مجيرولالحكحهئعقبولاتقيد..أوعادةأوحكم،

يسمع
ومالهم،يصلحمايعلمكماوراعه،ماويعلمعباثه،يق@هما

فلكمنئحذوهبناإلاأبدايعرفهنهولاالحقعنيتهودالثر

منأمأهدى؟وجههعلىئكبايمشي)ئنمنالمتيقنالوحيدالمصدر

علىمكبايمشيوالذي..(22الملك:أال@مستقيم؟صراطعلىيمئي

فيرجليهعلىلافعلاوجههعلىيمثيالديهويكونأنإماوحهه
علىفينكتطربقهفيبعثرالذيهوبكونأنو)مااته،حلقهكمااستقامة

لائةحالكتلكوهذهجديى!منليعثرينهضثموحهه،
المشقةتعاني

حالهيوأي@اوصولولاحيرولاهدىإلىتنتهيولاوالتعتر،والعسر

يمثيالذي
@ستور@

أ

لاطريقفيسويا
مامهوهدفه(@،عثر@ولافيهعوج

مرسم؟!واصح

الله،طريقعنالضالالممكودالشقيحالهيالأولىالحالإن
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فيلألهومخلوقاته،سنحايهيضطدمالديهد@ماسالمحروم

دهوطريقها،عيروطريقأملىها،عرمسارالهويتخدشرما
ألدأ

نعثر،دي

ضلاليروأبداعناء،فيوألدأ

هيالثالةوالحال
الممتعالله،إلىالمهتديالمجدودالسعيدحال

يسلكهالذيالمعمور،اللاج@الطريقفينواميسهوفقيشرالدي@هداه،

سليهبماكلهالبمهداموكبومووالتمحيد.والحمدالإيمانموكب

العسرهيالكمروحياةوالقصد.والاستقامةاليسرميالإيمارحياه

لض@ل..والتعثروا

التتريرسؤالهوإلما@؟جو@إلىحاجةفيالأمروهلأهدى؟فأيهما

لإيجبوا
ا

كرتطع)وإنالصالور:أتباعهاكثرمهماالحاهليةهيفالجاهلية

إلاهموإنإلا@لظن،يتبونإنالله.سبيلعنيضليدافىضفي@ن

1الألعام:أيخرصون، علىيحكمالذيبأن@لكريمالقرآنبقررئم6،،1

بعلمالديهووحدهافهلأنوحده.اقهموضالوهذامهتدمذالأدالعباد

هوربك)إنالض@ل.هووماالهدىهومايقررالديوهوالعا@حقيقة

1الأنعام:االهبالمقدينأعلموهوسبيلهعنيضلمنأعلئم 17).

منبدللا
وقبمهمونصورانهمالمىعفاثدعلىللحكمقاعدة

مالتقربرقاعدةلدسلاوأعمالهم.ولاطهمومهازينهم
هروماالحقهو

ديالأمريكرنلاكيكله-هذافيالباطل
ىهوأمرهرالمقرماتهذه

منبدلاثممستيقن.علمعلىيقملاالديوأصطلاحهمالمتقدالاس

الطادعلىحكمهااللمىمنهاويتلقىالمقومك،لهذهالموازبنتضعجهة

سواء.والقيم

وضعليالحقصاحبوحده-هو-ألهيقررسبحالهوالله
هذا
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وصالمهتدي،هووتقريرسله،الناسورن@يالحقوصاح@الميران

هو

اصطلاحاتهولقالأحكامهذهيصدرالديهو@االمحتمعهو@اليس

قيمهفتنغيرالمادية،ومقوماتهأشكالهتتغيرالذيالمجتمعليسالمت@تلبة

وأخلاقوقمالزراعي،للمجتمعوأحلاققيمتكودحيثوأحكامه.

للمجتمعوأخلاققيمهاكتكودوحيثالصاعي،للمحقمعأحرى

أوراكيالاش@للمحتمعأحرىوأحلاقوقيمالرححاري،الرأسمالي

هذهمصطلحودقالأعمالوم@ازينالناسممازينتحتل@ثمالثيوعي.

لهداتيةقيمايعي@الإسلاميقرهولاالأصلهدايعرتلا

ثتالقيموهذهسحانه-الله-يقررها
لاأشكال"تغيرمع

اسمهلهعلحهايحرجالديوالمحتمع
مجتمعإنهالمصطلحدي

المحهلغيريذعلأنهلالته،مثركمحتمعمحتمعلامي..ب@عير

-

اتهقررهماعيرعلىيصطلحأدالبثر-مر
والممازي@القيمس

الوحيدالتقسيمهووهداوالأوصاع..والألظمةوالأحلافوالتصور@ت

يخروإسلاميوالأحلاق.وللقيمللمجتمعتالإسلاميعرفهالذي

والأشكال!!الصورعرالطربغضوجاهلي..إسلاميإسلامي

@سحانه-ال@ه-إد
عليهحلتومافطرتهيعلمالإلسانهداحلقحين

مى@يهايحتلطوماالأرص،هدهعلىالحياهوطبيعةوالتر،الحيرلوازعمن

ولالعباثهيدهيمدأنورحمته@ضلهلمحصتكفلوالنور:الطلمةمعالي

عليهمخوففلاهدايتغفقنفدىمنييأينكمءفإماجلىى.يتركهم
وأنزلرسلا،أنفسهممرالاسديفبعت(380القرةأ@يحزنونهمولا

كتاعليهم
أرسلنا)لقدم@ازيها:الفاصلهللحياةوتقيمسبيلهللإيمادترسم

معهموأنزلنابالبيناترسلنا
@بالقطالاسليقوموالمجزانالكتالى

ال@يعليهتزل-@محمد-الرسلحاتمكاربذا(25أ
كتماأمرنامنروحاإيكأوحينا)وكذلكالحالدة.لالشريعة

ماتدري



لاءننبهنهدينوراجعناهولكنالإيمانولااليهاب
وإنكعادنامن

مالهالذيا@تهصراطمستقيم،صراطإلىلتهدي
فيوما@الحو@في

@لولم3،.5-52رى:ا@صأالأمور@تصيراللهإلىألاالأرض

علىوتركهمإليهمنزدماللن@سبيىالأعلىالرفيقإلىلمجلأ-الرسول-
)@يرمكله:دلكلتماماللهشهدوخىالواضحة،والطريقاليصاءالمححة
ثينا@الإسلاملكمورضيتنعميعليكموأتممتثيكملكمكملت

3الوححةفيوأصحالهربهجمد-الرسول-أشهدوحتى.(3المائدة:أ

على

عاميبحدألقاكملالعليئثريلافبيقولي،اسمعواالمس:أيها
وقدللغت،قدفبيقولي؟الناسأيها@اعقلهاألدا...الموفبهداهدا

نيما...وشةاقهكتابألدا،تضئهافلىبهاعتصمتمبنما@يكمتركت

اللهم9جمضاقه-رسولفقال@عم!اللهمالحلس:@قالللغت@هلاللهم

اشهدإ".

لهأرسلماتفغأدبعدعليينبل@جميه-الله-رسولومضى
رله،س

لكرالو"الراشد@لخليفةوقاماتبعع؟الذينأعناقفيكاملةأمالةوتركه

الأمانةلهذهنقديسهحلافتهفيسرتهوكتلها،ويمضييحملها"الصديق

الأرضدييرىلا@لنبوةئتداممواطىءعلىوق@وقدمعانيها،لكلورعايته

الليلةفيكالفنمالزبيربنعروةيقولكماوالمسلمونقامطريقهاعيرطريقا

منبالرغملكرأبر@و@ر@ارتد،منوردةيرو-نبيهم-لفقدالاتيةالمطيرة

حيىيمعثاندلك
امةئ@

@ر-الله-رسوللرنجةتنمدأبلى@لامزيدبن

@مامةجشإن"يقرلون.الر@يأهلفقامووصيته،
@لمسلصين،جليصم

ينمعيولىبكانتقصتقدترىماعلىو@لعرب
جماعةعكتفرقأنلك

لوبيدهبكرأبينفسوالذي"قال:أنإلالكرأبيمنيكنفلمالمسلمين،

ل@لاء@المحه-رسولبهأمركماامةأ@لعثلألمذتتخطفيالسباخأدطست

يواجهوأرصاهعهاللهرضيهوذائملأنفذتهأ.عيريالقرىلييبقلمولو

واللهحي؟وأناالدينأيمصيررو:إوهرالهائجكالأسدحميعأالمرتدي@



ليى@رقمنلأقاتلن
السيفستمسكماالأقاتلهموألتهوالزكاة...الصلاة

لا.ليدي..

علىوغيرتهالراشدالخليفةصدقعاقبةكنتكيفالتاريخشهدوقد

حاءكاملة:اللهأمالة
والنهاية.البدايةفي

لاكاد6ش
حروج

أسامة
@ي

والحالةالمصالحأكبرمنالوقتذلد

ماةاوقالىمنهم،أرد@اإلاالعربئحياءمنسحييمرونلافسرواتلك،

وبهمإلاقومعنهؤلاءخرح
يريدونكانوامماكثيرعنفكف@اة،شديىممعة

ثا.يمعلوهأن

الرلحة

بهم،تحسقلاوالدلياحاهلية،@يوالعر@الكريمالقرآنجاء

الأكر@ورهملهمجعلالذيوهوالحيافهامث@علىاعرتهمئحئتو)ن

تاريخفي
ط@اللهمودانتفعر@تهمالدنيالهحيياو@الذيوهوالترية،هذه

الأرض،أنكرتهمعهتخلرأدفلمابه،فيهااستمسكحاالتيالفترة

@قا@كانواأنبعدهاك،القاللةفي@فيلهموقذفتالدنيا،واستصغرتهم

المرموقي@.الموكب

بينونوره...هذيهوحملةالقرآنأهللينالمفلىقةإلىونتطلع

@إفابأسمائهمخلفوهمالدي@وبينالأتقياءالمؤمنينسالأولالرعيل

بينكبيروالفارقعميقة،والهوةشاسة،والمسافةصلىخة،الممارقة
السلف

خل@والخلف..
بعدهممن

منهجهعنبعيدونا@ه.عنبعيدونحلف

شرعأصاعماوحكمه..
رس@همرسالةفتركهاحرماته،وانتهكواالله

أبعدوماالمفلىقة!!،أشدفماواستغرقها@يها.@الشهو@واتبعماوجحدوها،

وهؤلاءإ!.أولئكلي@الثبه

تلقاهكه،الإسلامتتلقىأدالمتلاحقةالمسلمينلأجيالقدرولو

أبديهمفيالسر@جلظلجميعا،اللهحرمكعلىعرنهتغلىوأنأبولكر
على@لطريقهاستقاموالو)وأنمشقيمهدىعلىبهولظلوانوره،ئرسل
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اثمد@لم@همطالولكهمولكى(16الص.أغدقأ@ماءفسقيناهم

انطممتدوالنسيان،والحهلالثهوةغماشيوعشيتهمقلودهمفقست

اتهلدينالقدسي@المعالم
إسلامهميرتودولاتواورؤوسهم،أنفسهمفي

قضاءمسلمةتولدالمسلميىمحع@ولاتتوالأمهات،الآباءسوراثة

الإسلامأمرإليهاسيصلولماالميلاد،لشهاد@تمسلمةوذقىوقذرأ،
وجاهدرسولهوللغةاللهأنزلهكماذاته.فيالإسلامأماأوسليمأ

تجدهلالإلكوالشى.القرونعرالصاثقودوالمؤنونبكرألوسيه@ي

@يمحفوظي@والسةالكتدتجدأنليدهكإنهللالمسلمي@،واقعفي

يؤحذالعملليتراهماثملهما،ويتبردلهمايتعنىالمسلمير،مكاتب

بالهوىتركؤنهما

التلىيحداضهدالندوي:الحسنألوالكبب@رالإسلاميالعلامةيقول

إثرعلىالعربيةالقائلرفةوأعمفهاأبررهاعدبدة،رفةحهادثالإسلامي

لإيمانهمهدهافيالصديفألر@كروئثماالتيالكبيرةالرثةالرسرل،وفاة

فيانئرتالتيالتضرحركةومنهاالتاريح،ديمثيللهلي@الديوعرمه
التيالأقطارلعضفيظهرتوالتيالمسلمين،جلاءأثرعلىإسباليا

ديها@لقسصولطالمشحية،الغريةالدولعليها@ستولت

وصعارالعقولصعافلعضارتدادسشاثة،قصاياومها."الإرسالياتوا

ديالاريةنوالرهميةواعتاقهمالإسلام@يىعنالمسلمينمنالنفوس

يعر@لاالإسلامتلىيحإنالحقيقةوفيجدا،لاثوة@حو@ولكنهاالهند،

العامةلرفق.ا

وننم
م@الثديدالمفتأولاهمالسمتيى:كلهاالحوادثهذه

يرمنكلفكانالاسلامي،السجتمعصالالمصالوالتانيةالحلحين،
تذ

المجتمععنوينمصلالديد،المسلميىلخطيتهدفديهص

بينوبيةارتداثهبمجردوتمقطعالحال،سطيعةفييعيئ@الذيالاسلامي

محتمعإلىمحتمعمنانتقالا@لرثةوكانتوالأرحام،الأواصرقراتهلوي

فلاوتقصيه،وتهجرهالمرندنفاطعالأسرةوكتحياة،إلىحياةومن
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وحرتثيرالردةحركاتوكفتتوار@،ولابخاء،ولارواج،ولامصاهرف

كلوالأسلام،عنوالدفحالديانن،يروالمقارنةالمسليمفيالمقاومة

المسلمينعلماءتحم@الرفةحهادثفيهظهرتالمسلمينأقطارقطرس

منعيفةمجةالإسلاميالمجتمعواخحتالأقلام،وحملةالإسلامودعاة

المقعدةالحقيمةث@الحو@هذهوكفتوالقلق،والاستنكارالسخط

عنفضلأللعامةالئاغلوالثمغلالعام،الحديثوكمتلل@سلمين،

لدرتهاعلىالرثةح@ادثلهأتسمتماهداالدييماالعيرةوأهلالحاصة

الحياةفيتأئيرماعدموعلىوثدوذها

عالماكتسحترثةالأيخرالحهدفيالإسلامىالعالمحر@ولكى

سالإسلام
فيسبفنهاالتيالرفةحركاتحميعولدتأقصاه،إلىأقصاه

حلتوقلماقطر،نهايخلولمالقئ،وليالعمقوفيالعمم،وفيالعنف

الإسلاميللشرقأ@رلاعزوتلترثةهيالمسلميى.أسرمنأسرةمنها
وفيالاسلامعالمليطهرترتةأعطموهيوافقالي،الشاسيوالغزو

مذا.يوماإلىالرسول-:ي@-عهدم@الإسلامتلىيخ

مادا
الإسلامية؟الريعةمصطلحوديالإصلامعرفديالرئةتعني

عهونواترالرسولبهجاءماوالكاربعقيدة،وعمدةلديرثب@إلدالهي

الإسلام.مى@ير@رةبالف@وثبت

الىويتقلبمجه-محمد-رسالةيكرالمرتد؟يفحلكادوماذا

الرسالاتوينكرالدينفييلحد@والبرهمة،أواليهو@يةاوالمسيحية

منالقديمالمجتمعأوالقدبمالعالميعر@هكانماهذاوالمعاد.وال@ي

يدخلأوتحضربفاالكيسةيدخلدينهيرندصصكلوكانالرثفمعالي

المجنمع،فلكفيعرتثلا،الرهميةاعتنقبداالأصاممعبدأوالهيكل

ولصبح
شامة

لاوالأمل،الصلموننهويقطعبالناد،إلهئثلىاللسلين

الأسرار.منسرأالأحمال-غالبليارتدا"-يكون

الدي@أسس@إلكلىعلىفامتالتيالملفاتالرقإلىأورباحملت

مىالعالمهذاأخرجتالتيالو@حيةالقوةالعالم،لهداالمصرفةالقئوإنكلى

5



رتاتهنبلركوالأمرالخلقله)ألاالكونرماموليدهاالوجودإلىالعدم

@والنبوء@والوحيالغي@عالمإنكاروعلى4(،5الأعراف:أالعالمين،

تحثمامنهاوالخلقية.الروجةالقيموإلكارالسماوية،الئرائعوإنكر
دي

حولتدورماومهالالأخلافتتصلماوالارتقاء،:مهاوالثوءالحياةعلم

هدهاحنلفتومهماواسياسة.الافتصادموصوعهاماوسهاالنفى،علم

الظرةعلىتلتقيجميعافإلهاوأسها،وأهدافهاألوالهافيالفلسمات

لظواهرهمااث@ال@والتعليلالكون،والىالإنادإلىالمحصةالمادية

فيوتغلعلتالإسلاميالرقيالمحتمعالفلسفاتهده
@يانةأعظموكانتئخائه،

(1)
أعطمهاالتاريخ،فيالإسلاملعدظهرت

عليهاوئقلوالقلوب،العقولعلىسيطرةوأقواهاحذوراوأعمقهاانث@را

بهاوداتوهصمتهاوأساغتهاوئقافة،عقلآورللىتاالإسلاميةاللادزهرة

معىلكللايمسيحيةوالمسيحيبالإسلامالمسلميدي@كما-
الكلمة-

ثهي

إليها@يوتدعوودعاتها،قا@تاوتحلشعائرهاوتقدس@سيلهاليتستمجت

والعقليات،والطمالأ@يادمىيعارصهامركلوتحتقرومؤلفاتها،أدلها

احدةوأسرة؟واحدةأمةا@لأفرا@@ها،يدي@سكلتؤاخي

الكونلماطرإنكلىيمموها@يالة؟أنأصحالهاألىد@الديانةهدهوما

الجةووحودالأجسادوخرللمعادو)لكارشهدى،قذرالذيالخيرالعليم

لاصاروالكحثىمرلفد@لبىمحولبر
بلانصور@لح@ير@لحامبةليبعي

كحلكلكى3ولكهو@لع@نرالاعماد
سم

متا@ل@حاء
ى

محمد@ل@رلرحآ@ممد

كدرلفدأحمبىوصلاىصلتر@نعليهم
ور@صوحلصلنهثائحأ@ل@برلةيعي

ما

ليطثلجة@ثهبث@متل@لرصليلالألريةسط@ه@ث@ربث@جرهيثرعه
وتقرير@لاء

بعر@لامحا@للبىبروئمرهرسلطالهوضرعهلمحبةصأقيسىوحلهرسويخه
لمل@

محا@ته،حاكبةوحودمرسا@للبىوحودب@ر@لربحةر@لعاثةالعقبلةبر

وحود@@لأصا@
مما

ساسلبى""لالطر@لد@ثص
وصمهرم@لليى.كلمةمحلرل-"@لسئبقطر"كتد

ص@لليى
15-26
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الرانكلىو!لات،لرساوا@لوء@انكرو!لعقاب،وا@لثو@واللى،وا
ئع

أد@هلرضالديهوالأعظمالرسولأنوإلكلىالرعية،والحدودالسماوية

الإسلاموأناتاعه،فيوالسعادةإلهدايةوحصرالخلقجميععلىطاعته

يةووالأحرالديريةالسعاثاتلجميعالمتكملةالخالدةالأجرةالرسالةهو

يسحدولاعيرها@ةيقبللاالديالدينوهوالأفصل،الأمثلالحياةو@ظام

لذ.خلقالإلانوأنللإنسادخيقتالدنياأدوإنكلىسحاه،العالم

أكثرفيالحياةزمامتملكالتيالممتارةالمثقفةالطقة@يانةهده

والتحمى@هاالإيمان@يواحدةطقةكلهاتك@لموإنالإسلامةاللدار

الطقةهذهسمةولكنلالإسلامفتديودلادةمزمونشكولاوفيهالها،

مععليهاتعدالتي
المادي@الديالةهيورؤسائهاألر@دهاأكرو@يالةالأسص

الإلحاد.علىقامتالتيالغرليةالحياةو@لسفة

إلىأقصاهم@الإعلاميالعالماكتسحتفأقول،أعوديىئة،إنها

والثانويكوالكلبكوالجامعكوالوتات،الاسروعرتأفصاه،

لماوالمؤسسك،
يديفوثبهاسإلارلك-عصمإلاضمتقمة-أسرةم@

يؤسلاألهعر@تأثرتهأوبهحلوتأواستنطقتهوإنائحئها،أوئحئهاأوبها

ادبالقريؤم@لاأوع@-لالرسول-يؤمنلاأولالآحرفيؤم@لاأولالته،

قلفييفكرلاأنهيقولمىوأدصلهمللحيافودستورخالدمعجزككتا@

اهتمامكبيربهايهتمولاالصائلهده

لأنخاطرهم،ئشغلولمالملمى،تلفتلمولكمهارقةإ@ها

لاوثينإلى@يفمنوانتقالهيىئتهيعل@ولاهيكلاأوكشةيدحللاصاحها

ويتمتعفيهيعيئىيظلبليفصلهولايعاتبهولايحاسه@لاالمحتمعلهايته

سثكلةإنهاال@رى،الإسلاميالعالمقضيةإنهاعليه؟ئسيطروقدبحقوقه

لهايتهلاثمالاصلاميالمجتمعوتغروتنتررثةالكبرى،الإسلايةالأمة

والحكطءالعلماءلهايفرعولاأحد،

تطلبولاالعام،الرئيتهتيتطلبولاحرلأتطبلاقصيةإلها
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يعر@لاوالإسلاموئهيجها،يضرهاالع@إدللعفأ،تطلصولاتورة،

حكمةوتطل@عزمأتطل@@هاالاضطهاد،!يعر@ولاالتمتيتى،محاكم

@اثواسةوتطلبواحتمالا،صبرأوتطلب
(1)

فيشأواكلىاوناغرحالآالعرلةالحصرةجذتلقد
أمةاثقا@ةسغيروعقولهمصمائرهمارتطتالهوى،يادرصعماسرمانا،

علائقهموعدتالمئرقب@م@الكئمىترلواولاءرجالالإسلام،ودير

اللعةآدابديييهوددصلىواالماصي،لأصولالتمزيقكلئمرقة

كالاطل،لاطلاكتبماوعل@مالقرآنوتصيروالاريخ،وعلومها،

ولصناهحهيخه،نعشرالذيالعصربتقافةيلتحقحالكيعهمالأحيالوأحدت

طلهيالحقيقةوديوصحامة،@ثحبلأسماثهمولاءرحالالتمكير.@ي

اقأورسالأجيالوعقولتفكيرونتروا@يهراء،بلئىمموحورقلارع،

قولهمثلحذالةوعاوينمتلألثة،وكلماتمرحردة،ألماطالمتشرقن
ائقافةالاوواتقذم،@لتجديد@و@والمعاصرقااالةالأ@و@اناوالقديمالجديدا

وايحضر!..التخلفو@ا"العالمية@لحضارةوا"@لعالمية

ألفاطد@المستري@،ئرر@تمىنثروهاحدأ،كتيروكيرهاهذه

فاتك،مميتوزهبى@ايهام،وهمبكلمليثةولكهاولتةرلنلهاوكلمات

ردغةفييرتطمحتىالعقلتترلالمهالك،طريقفيبناتحنهل

الحال!

حمايةعريخهضعفمانعانيه-نزال@مازمانالمسلمينعلىجاءلقد

أرضهم،حمايةوعننظامهم،حمايةوعنعقدتهم،حمايةوعنأنمسهم،
عقرلهمحمايةصوحتىوأخلاقهم.وئمهالهمأعراضهمحمايةوعن

مكانهرئحلواعدهم،معروفكل@لغالونئمداؤممعيهموغئروبثواكهم!

4ر@لحص@ل@@لحلد@لاس@،د،محلةيدفحدرثة(1) 13-4 1 7

1تاناصبلى@لطربرثيرسال@ضاكر.صمحد@للرحة.طةني(2) 1 ملهلفلترعه4
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م@ممكركامنكر@يهمكل
المواري@،1القيموص@والتصورات،العقائد

ومر
ومروالعادات،قالأحا،

الاسحلاللهمورين@اوالقواني@...الأ@طمة

؟
جاةإلىور@وهمالإنسادا@اخصائصكلسالعري"التوثالفساد

دلكلهمووصع@االحيواد.مهايشمضسحياةإلىوأحيالاالحيوارسياةا

@االعلحاليةو@االتطوردا"و@االتقدملام@لراقةعوالاتتحتكلهالر

الاو@االوريةو@ا@الأغ@و@اتحطيم@االانطلا@داوجمة،العلصو@ا

وحدهالالأسماءالمسلمود@ا"وأصحوالعاويرالتعاراتنلدإلى

سلهملرملمي@
لاالسبلكعثاءغثاءولاتواكثير.@5لاقلي@الديرهدا

دوفووهمللنلىوقودابكونأدإلاليءيصلحولايد@ع،ولابمع

هريل!

والتوهين:الهدممعاول

الميدانفييحلىبولهايكولوالمالإسلاميةالأمةأعداءأرلرىوهكدا

بالسلاحليحاربح@االأعداءعليهايؤلبوريكولواولمدحس@،لاللاح
لالدسيحلىبونهاكالواعقيدتها،ليأولأيحلىلولهاكالواإصما@حسب.

عقيدتهاإلىأولايعمدودكالواالمناور@ت!الهاتونثروالتكيك،

فعاولفبهادئعملودوجو@ما،قاموصهاكيا@ها،انقمهاالنيالإبمانية

هدهأنتماما-اليوميدركونكمايدركونكمواأنهمذلكوالتوهيىالهدم

تهزمولاعقدتها،وهتبداإلاتهىولاالمدحل،هذاإلاستؤتىلاالأمة
اب@إلا

وهيشيئأمهاأعداؤهايبلغولاروحها،هزمت
بعروةممسكة

لحزبه،ممثلةلرايته،حاملةلهجه،علىساثرةركه،إلىمرتكةالإيماد،

وحده.السببهذامقزةإليه،متبة

وس
عقيدتهائلهيهاصالذيهوالأمةهذهأعداءأعدىأنبدوها

منهجلهاصويحيدالايماية،
أعدائهاحقيقةعنويحدعهاوطريقه،ال@ه

@بيدة.أهدافهموحقيقة

الديالمكري،@الاضطر@دروهمكانكلليطملميىأكرويعبم
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عو@ي@إلىمهمالغالبةالكترةبخاقأخذتاليحة،جهالةإلىلهمأتى

للعر@

وحولتهامحكمة،جةممامرةفيهاالإسلاميعانيرهيبةمعركة

المعركةملامحالصسلمونيتي@ج@إلاحاسمةتكورل@الحاممة

واويم@ر

يضعونالدي@.أعدأءالحادعيىالمضلليرمىعصالةهاكولك@

فيالإلهيالصهحلهميضعونتقيلة،بأغلالعقولهمالمكلةللمسلمين
لهم:يقولونثمالأحرى،الكمةفيالمالمح@عالم@يوالإبدلوالتقدمكمة

والعقرالتحلصعلىوالمماءالحياة@يالإتهيالمنهحإمااحتلىوأا@خلىوا!!

طريقفيالأخدو)ماثة،الطعالم@يالإلسانيدألدعتهكاكلصوالتجلي

نهجعروالتحليالإنسالةالمعر@ةث@اروتناولالتقدم
حدلوهذااطه!!!

@وصعحيتليم
هكداليىالمسألة

لهذا3منثىهوإنماالإسلي.للإلدلعدوالي@الإل@المهحإن

لمقامالإسانيهضكيفلثالوحهةلهوموجهالإلدل
سووههعلجه،وأقدرهله،ال@همحهالذيالمقامهداالأرصكأالحلاحة

وسحرةليهعليهالمفروضالو@ج@يكافىءماالمكونةالطاقات
له

س

الكودهذاوتكويرتكويةلي@ونقتحقيقه،علىئعينهماالكولةالقواني@

لذ،عباثةنمهالإلدليكرنأدعلىوالإلدل@.والعملالحياةليملك

ليلرطهرالتمبدالعظام،آلائهعلىشكرهوساثلسووسيلة
عتد

مانطاقفيويتحركيعملأنوهوالخلالة،
يرصي

الذيرأولئكدأماالمحه،

ليالإلهيالصهجيصعون
الكفةفيالماثةعالمفي@ساليال!3والإبدكفة،

الحائرينالقعبيىالمسلميىنيطاردهون،الة،سيئردهمالأحرى..

للعر@تالديىحبيد@موفتعبواسكلما

لاتد
شنةلىالقالودمصى

أمةكلأدالوجو@سىس

اتهآتاهاماتستعما
وصمصيوالعفل،المكرقوىمر

"قدما
البحثطريقلي
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أيصآ.الماثبلالرقيالفكريرقيهاحال@إلىتتتعوالاكتتا@والتحقيق

@يالاقعرتتقاعدأمةوكل
معئصابالحلمليوالعمقالتمكيرحلسة

كانتلماإنهتمكدلكالماثيوالاصمحلاللالتقهقرالعقلياسحطاطها

(1)العلحة
الصعحمهالأممإفىدالصعف،عاقةوالمعلوديةالقئستيحة

الصعصثوكك@يتهطكلماوالماديةالمدويةالحهتيىسوالمتحلمة

الأمموتصحللمحكومية،استعدادآوأكترللدوثيةأصلحتكودوالمتور

وأحسامها.عقولهاعلىحاكمةوالمفويالماديلالاعت@لىينالقوية

@مىالمضاعفة،العبوثيةهدهاليميعالودالملمينأنرب@الا

جا@يهيقلماومهاجميعأ،لوعيهاالعبوديةعليهخي@تقدماأوطانهم

ويرححالسياس@ةالعبوثية
سوءومنالمعويةالعبو@ي@ح@

لشتأنالحظ

مىالامتقلالتماممستقلةو@حدةإسلامةرقعةاليومالأرضظهرعلىلهم

الحريةديهالهمحصلتقدالتياللادوأماوالمعنوية.ألاشةالوجهتيى

البوديةرلقةمرفيهامتحرريرليوا@سكانهاالسيطمي،والاستقرو

حمما@لتلرعد@و@للةو@لادة@لحكمب@على@لمح@رديإ@ئر@صاد@@يقرل

لحهي@لأولمى@لرعدأما@لل@يةو@بو@قر@لاديةو@لحلية@لسحلة
تقدمئ@

@مة

علىلطرباتاعد@لألكرما،نزسا@سصصححلنفلمأو@للب@بلي
وتكودلطالا@لقليتتطعخىع@ى@ل@ر،@قهاوم@ق@ملىعهارترلي@لاثمد،

ماو@نحنبتعلومها،"@لعلومو"حملى@ا@لحصارفلأ5
ماو@لحتله،تفوم

و@لاطلعدمامر
ط@اس-ل@نتدلع@@@لر@هي@لىعص@رشا@لعلةداطلدأد@عبهسنحكمما

تخمط@رمحهتتي3سو@لانم@لاملعأومر@مهارمقها
براعمالاشقلالها@ليلي

مفالدعلىنكاهئرونطو-حنها-كنها@ر@نري@-وصانلمى@د3نملكساهلهلند

طو@صحكها

ملبىلدوفررا@حر@لاية@لكربةلهمد@حلصا@لهرب@ة@ل@ربمةوكللك

@لل@يدلرعيسماسقعلى

@نبلرملاحبثسلحص@حصهماصممصلو@لاتجلاءللحلةومم@د@لد

@لماثيةنكرد@لحلةئرللرملاكما@جبة،@لحلةكمتنجما@لسربهنرحد@لت
ع@ياالي@لحى.@لمحل@@للد،)محلةحالهكللي@لسىلةلالملةشمكة

(5مماصونصاصا"@لكربة



ومحتمعاتهم،وأس@اقهموليوتهمومعاهدهممكات@همديهاتتهد@@المكرية،

وبر@همهيئتهمحتىوتثهد
وعلتهمالعر@،حصارهعليهماستولىقدلأنه

@هموآ@اله،علومهلموسهمسوتمكتأدكلىه
عرليةبعقولإلاديعكر؟لا

قدالتىاللإلايسلكودولاعرليةلأعي@إلائصرورولا
يهامصى

ماهوالحقأديشعروا-لمأمبهشعروانموسهم-@يرسحوقدالغر@،

هووالاطلحق،العر@أهلعد
هميعدرلهما

المقياسوأدلاطلأ.

قدالذيهووالتهدبوالإلساليةوالأحلا@@والآد@والصد@للحقالصحيح

العقيدهم@بأيديهمماالمقيطس@يقيسود@هدادلكلكلالغربقىره

ماوسحتروروالإيمان
والهدي@والمد@يةوالتصور@تالأفكلىمنعدهم

صدقه،إلىاطمئراالمقياسمنها@لكطمقما@كلوالآدا@،والأحلاق

يطا@قهما@وأماالأورلي.للمعيلىم@ا@قأأمورهممنأمروا@تحروا@محيء

يرفضهثمشعور-عدماوسهملشعورولاطلا-خطأمنها@يعتقدوله

المتعسف
مهم

المقتصدويقفالحاثط،عرضلهويضر@علأ
باحعامهم

لوجهالغربيالحعيارعلىيطقحتىوحزراتداليحالحهيأتيأوعليه،نصه

@االوحوهس
(1)

والعبودية:يةالحربينالمسلمون

لحظةالأرص@يتتمثللااليالإنسانيةالحريةمعقليلاونقف

@سحانه،لهالدينونةلسىوحده،للهالحبو@يةمعإلاو@حدة
تئراليوهي

الثرية.الجاةفيوالسلامالتحررنرر

وتخرجلغير@الديبونةسالإنسانتحررسبحالهللهالدي@ةإن

حرتهللانسانتحققولدلكالعباد،ربعبا@ةإلىالعبادعباثةمنالاس

الحقبفية.وكرامته

الإسلام،لطمغيرنظم@يظلفيضمانهايستحيليةهده

ص@لسحد@لحمر،@لملد،محلة(1)
5 و@ي@ر@لأعلى@لث6،5
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وفيالكيرة،صورهامنصورةفيلالعوديةلعضلعصهمالناسيهيدي@

عبوثيةأوالشعائرعبولمحيةأوالاعتقادعبو@يةسحاءالعديدة.ألوا@هالودس

اللهلغيرالرقابتحضعلعص،ثلوبعضهاعبوثية،فكلهاالراثع،

يملكونلاوالناسا@ه،لغيرالحياةشؤونمنشأد@يفيللتلقيلإحصاعها

ثينحنة.للنلمر@لدلامدينين.غيريعيشوأأن

العبوديةألوانشر@يفورهممنيقعوروحدهلذيديونلاوالدي@

حافكلفياللهلعير
لأهوائهملراضيقعود@مإلحياة!جوال@م@

ويندرحونالآ@ميةحاصتهميمقدودتمومنصالط.ولاحذللاوشهواتهم

والنارالأنعامكلكماوجملونيتحتعونواكفر)والذينالهيمة:عالملي

آثميتهيحسركأدشاالإناديحسرولا2،،1أمحمد:@لهممثوى

يقعالديهووهداالهيمةعالمفيويدرح
م@التملصبمجردحتمأ

اتخذ!@ههمن)أرأيتوالهوةللهوىالديحن@ليوالوقوعوحدهللهالدينهة

المقيتةالحاهليةهيوهذه.(43المرقانأوكيلأ@ه@عليهتكونأفئتهواه

الهالطة.والعبححية

مادا
ونصوراتهموأ@واقهم@طرتهمتمسخإنهالالناس؟الجاهليةتصع

ماذاوأخلاقهم..وأفكارهمومو@زيهموقيمهم
ديالغربجاهلي@تصحع

عبوثيتهمستلخهمإلهاالمسلمين؟.عقول
ثوبأرواحهمتلبسثملله

مختلفة..دألمانالزاهيالعبهية
ليحيثصا

صلىخةصورأيرىالصؤمننلمت

عميقةصورأيرىالإسلام،إلىتنسبالتيالمجتمعكليالدوثيةمر

@يثلا،والأزياء@المود@لصانعيالعبو@يةتلكلهداملأوسضر@يةوقا@
ئسفونالذيىكلالمسلمش؟منجلإأكبيرقطيععلىلهؤلاءعلطار

فيح@ءالغرليةالأزياءآلهةصالمفروضالزيإنو@تحصري@..متقدين

عو@يةلمثل2إالحفلات..أوالمناظرأوالصانيأوالعردكأوالملال@

الخروحفيئفكرأومنها،بملتأرلحاهلبةأولجاهليسببللاصلىمة
@يالاسدارولوعها،

نيدي@ما@عضللهالحصاريةالحاهليةهده

هيتكنلمإنالعبوثيةتكونفماذامتبتليى!عبا@الكانواالأزياءلصانعي
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صايرورلوليةحاكميةميتكىلمإدوالرلو@يهالحاكميةتكودوماداهده؟
3أيصأالأزياء

للر@المدلةللعوثيةمثلآإلاهذالير

مادا
اللاسستعريهمإلهاالغر@حاهليةتصمع

تموتقذمآ.وتحديداوحصارةزقياهداتدعوثموالحياء،التقوىم@وتجريهم

)رحعيات(لألصالمسلماتالعميمكالحرائرم@الكاشكتعير

لعددالأمروصلحتى)ريفيات(،)متخلمات(
إلىيتسونمم@الصيدمر

اللائق،لالمطهروالحروحوالتزيرالرحعلىزوحاتهميكرهواأنالإسلام

@زينةالتمذنولبلم@التحضر،لري

والالتكاسالروحديالمسحالتفكير،دياثيالقبغالمحإنه

ص

الصالي@تسميهمإلهاال@ه؟لهديالمهتدي@صالحاهيةتقول
0صويىلأا 0

0لمتعصيىا 0
0لمتحلميىالمترت@ا 0

0لإرهبييىا
لحا

ل!التيللماةاليومالحاهليةتقولمادا
تقولومادالحمها؟،تكش@

ونطاثتهماهداترلعهماتسميإلهاالرحيص؟اللحميتقدرالديللمى

تملكهمابكلالجاهليةوتحاولوجمردآ،رجعيةوتطثرهما
وسائلص

الديالوحلليوتطهرهماولظافتهماترفعهماتعرقأنوالإعلامالت@يه

المستقع@يديه،تتمرغ

@نو@لطروت،الأشكالإلاتتغيرفلاالجاهليةهيالجامليةإن

الإنسانتسلبالتيالعبوديةمدهللصو@ب@،لاضمثمهدفيالمسلميى

أمراء@لبيدسعليهتفرضهلماعبدآيلهث،عبداوتدعهالإلالصحصاثص
والرورقبأ،تقدما@لحي@انيالعريتجعلالتيالجاهليةهذهأثلله.

فلكبعدويىورجعية.تأخراالإنسل!
وحصائصالإنانلمطرةمسح

ل!ا

ومىالقوم!"وس@لوط@!مناأصنامالإسلامي@لعالمليأقيمت
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وصاداالحن@9
الطقة!

وبر
شتىمنعيرهاومنالسياحة!"وس"الإتج"

عبادويدعىالرايكلهاوتصبالطولعليهاوئذقوالأرلاب..الأعام

الحيانةهولالتررروإلاترثد.بغيرلهاوالأم@الالموسلذلإلىالأصام

ومو
ا

هوالجرضدإدالأصسامهذهمتطلباتمعالعرصيتعارص

كماالدم،ج@انهعلىئر@تالديالئرتهوهداويكونبه،ئضخىالدي

الدينالأربابأولكوراثهاومنالأصامحولالممصوبةالألواقتمولي

العبيد.هؤلاءئخرون

نقولالسباحة:دمثلاالأربب،إليهلثرلماإلاالديدعدعرةولا

يطلقونثمومنالإنساني،الجمالقمةلأنهالعريإلىنحتاحإنهاالأرباب

شتىفيالفكرةهذهلتأصيلكلهاوالإعلامالترجهوأحهزةوأقلامهمألنتهم

الح@للقاءالميئرةالدعيةوتكودالحبيثة.الشطانيةوالأساليبالصور

معوالغرام
للنحتعسياحيشا@هوالقت

إقامةتريدإلهاالخلقي،والانحطاطللرذيلةجرتحاذسبيلإنها

فيالأعراضيهتكانيريدمنكللهايمرإنسانية،مقافو
ويثرالبد،مذا

الأعر@ضعلىالمسعورةالذثلهحوملثيمةخطةإنهاوالرفيلة.الفاحئة

بهاوقعالتيللغرب،البوديةتفعلهمحاقليلةولمحاتصور

أكثرفيالأمورزمامتملكالتيالمثقفة@لطبقةعقيدةهدهالإسلامي،العالم

علىقامت@لتيالغربية،الحياةودلسفةالمادة،دبنهاالإسلاية،البلدان
لحاد.وال!لفسادواالصلال

وما@لشبالإسلامي؟@لثرقنيالماثية@لديانةهذهالرتلمافا

@نبية@لنرالمادية@لديانةاستطتلماذاللغرب؟@ل@طلقة@لبوثيةلهذه

على@لعقولتسيطر@نولماذا@ستطاعتثارهم؟عقرفيتغزو@لمملين

@لقوية؟@لطرةهنهو@لنفوص
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الوامعة،والدراسهالدقي@العميقالتميهرتطل@@لككلإن

دحتصرهأنلستطيعولكناحاصكتبإلىديهالتسطيحتاحموضوعوهو

افى-شاءبدله-ونلم
العلةإد@االم@و@ي:العلامةيقولالتالياليافىلي

@العلميوالتحقيقالاحتهادعلىالحقيقةديليالهيقمالمفويوالاستيلاء

تشوليالتيوهيالأمم،ورعامةالدلياقيادةتتولىإلهعرهاتسقأمةفكل

تتحلصاليالأمةوأماعلىأفيهلىها
@ي

مرتجدفلاالطريقهدا

والأصالةالقوةم@ومعتقداتهاأ@كلىهافييقىلا@دماصأ،والتقليدالاتبح

@والمعتقد@الفويةالألكلىتلىليحرلهااثح@انعلىالسيطرةيكهاما

محا@هتهفينعودوهيوالمحمقة،المحتهدةالأمملهاتتقدمالتيالراسحة

دام@اما@الملمورأمامهلتأنولاتدالعهأرتستطيعلاالسيلكعقاء

لهمتا@عةالعالمأ@حمحع@قيتوالاحتها@التحقيقمصملىفييتقدمود

الإلساليالوعأ@كرعلىعالأالإسلاميالمكرلرحوماركابهم،ديوساثرة
والحطأوالرللحيرالمقيلم@م@الإسلاماتحدهماوكللأحمعه،

عدالصماتتلكلكلصائمآمقياسآتقرروالصحيح.
الأرصر،أهلحميع

ألمحكلىهاتطبقأرتحاولالد@يارالتومايشعروا،لمأمبهأشعرواسماء

كرها@اأو@االإسلاميالمقيطمىفلكعلىوأعمالها

كانالميلا@يوالثامىالسالعالهجري/والتاليالأولالقريرففي

ممتدةرقعةعلىوكدوثقالته،بديه"طهرقدالإسلام
الصيىحدودمى

@بيلةحصارةوأنئأأدريقية،قلبإلىالأندل@،أقصىإلىالهسد،إلى

الأرص،م@وأحرجهمالنصلىىمنالدينأعداءردأنبعدكاملة،متماسكة

يعيتى@يماكادالديالهامجالهمح@يهاالتيالتمماليةالرقعةفيوحصرهم

ليرقرود،خصةمدةمشتعلاالصهلوطلأ@رلةإ،@الامماليوميعرف

ولك@حولايتاخمهاالذيالإسلامولي@التمالديالمحصورةالنصرانية

رتدالرالأمر،تطاولمعئدكر،شيئآتفعلأدتستطعلمالنصرانيةجيوش

(1)"
@لل@محلةر@ساعاهيةلي

ى

صر@لحص،@لحل@د،
5 6
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وداحلتهمالإقطاع،وملوكالكيسةرحالوهمالصرالية،خةالأمرق

أدوحافهاالحثية،
كماأوربة،حنوبصالسصرانيةروالإلىالأمريمصي

ليدحلوا@يالتمال،إلىينحهواأترأوادالألدلممر،ع@لالأم@رال

مدداقليللعدليكوديحمعهلهلا@ي@الديالهامحالهمحهداالمصرالية

الطلقوممىه،التامليوع@اصمهالإللامتعورعلىتطبقجرارةلح@وش

الصرانية،فيالهامحالهمحهداليدخلواأورلةشماليحولودالرهافى

والنصرالة،الإسلاملي@العطمىالمعركةلحوصعطمآإعداداوئعذوهم

مىجزءأوكار
@الإعد@هدا

الإسلامأهلوأدعيو@هم،في@@الإسلام@اتيع
منلابأيترك@ادلموكان...اطكاالإسلامرسولوأنونيود،

الكذ@

الهبممنأتاعهمنم@مىقرارةليبيتروادخلحه،إلاوالتاعةوالتمويه
ئنرهفهوق@،أولاسكأوراهصلهصطققدمحصأ،حقاليكورالهامج،

بهآمنحاالذيالدينقسيمعدهمهود،بتالحقفهدالالحق،إلاينطقلا

وا

0يسة 9 4م/61 8 صالجيوشوخيتمص9
صالهمحهدا

ولدئ@الإقطع،وملوكالرهبانلقيا@قوالسكسود،والصقالبةالورمدي@

@ماءهموسفحتالصرانيةأهلطريقهادىواكتسحت@االصلييةالحرو@@ا
الدماءوتفحالثمالية،و@اصمهالإسلامثغورتكتسخوبدئتسمطاطه،

انتهتولكهاراثعة،فرصةكنتقرلنقائمةواستمرتالمسلمة،

1سةفيالسرحربسولاليئم@لالإحفاق 2 9 6م/1 9 0

أنبعد@

باحتكاكهموالتة،اليقظةمنبصيصاالقمجالمقاتلي@أسصدىتركت
قدكانواليماالكلفحسهمديوذمثتقنهم،كانتراقيةلحضلىةالمستمر

ضرولأم@اطنهمإلىالعائدين@موسفيوثيروملوكهم،رهبانهممنسمعع
محتلمة

جباهيرفيتتثرادئخثىقلتهاعلىهيالقلق،م@
الأممهذه

قلوبفيوغضةحسرةوكفتودخونهم،حمئتهمدئضبفالجاهلة،

مم.وعرىلصل@لرسلحدود@لتاحمةير@للاد@لما@و@@ثعور(1)
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ع@الم@ةالصورةهدهيشقحاأدوحلىلواو@لمتقمي@،والملوكالرهبان

للد@حالقححةالحماهيرأنم@ليراسحةقاثمةوالمملمب@الإملام
واحدة.هدهالجديدة،@صرالبتها

و@الحروحمدتواللسبالإحفاقالسلاحعملنجطلالاني:الأمر

الماقعة،وقعتثمقرد،ونصفقردنحووالصلي@يةالإسلاملينتقريا

فيلرمتهاودخلتالشماد،ثماللىآشا،@يالمسيحيةالأرصقأكتيخت

يوموفيالإسلاء.حوزة
8يسةالثلاثاء 5 7@/2 يسةأيلى-مايو-9

1 4 5 3
م،

@االفاتحودحلها@امحمدالمسيحجة،عاصمةالقسطنطبنيةسفطت

وقدتفقدإون،الرقي..أ@رلةطرفليالأذانوارتمعوالتهليل،لالتكمير

والخوفدالحزيممروجةعنيفةةكلهالأورديالعالمواهترالواقعة!!

وضععلىتمتم@إصرارلثقؤد@ولك@والحقد،والغضصوالرعص
هذا

والحقد،العضبنيرانوإشعالوالرعص،الخوتهذاوإماطةالخزي،

تألصلحمية
ورجاله@االمقح@امحمدئحدتهالدىالقهرلذلالاستكانةمن

الظافرون.المسلمون

م@لتحرحتتغير،أوربةبدئتيومئذ،ومن
الضنك،الملأقهدا

اقسىأحرىمعركةوتلايذ@الرهبانلدأالكلل،تحر@رلاتفترلاو@همة

للبلمي@هأالديوالعلمالمعرفةمعركةالحر@،معلىكم@
هيأسما

شيئأ،عنهمتعيلنالسلاحمعركةادعلمحالقدوالغل@ة.الظفرأسباب

للاجمفماالإسلامويدحلغربا،أ@رلةقلبفيتتدفقالملمينأمواجوهذه

المسلميى،قتالفيمتحمسين@صارىبالأصكانواغفيرة،جماهيرإكراه

شيئا.عنهمالإيهامهدائضفلمالرهبان،أوهمهمكماالوئين،

الضنكالمؤقوهدا
لاسالقفديمتاريحلهالمميجة،حياةلي

ينغيدلإغفال@،يمكن
غموضهلأنالوضوح،كللناواضحأيكون@@

الساعههذهإلىللاليم،هذابلىالثقايخةحياتنالسادأسبا@منيهرص

فعندكلامي،ديهاتقرأالتي
المسيحيةالكنئسسلطادكانالإسلام،مجيء

طويلةقرونمندوأرضإفريقية،وشمالومصرالئامعلىمبسوطا
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المتراحبةالواسعةالرقعةهدهعلىالمسيحيةسلطادثجأةتنوص@سقت،

منالنفيرةالحماهيرنفوسعلىسلطانهاأيصاونقؤضسهلا،روالاوزال

بلاه-إكربلاطوعا-الإسلامفييبراسهلادخولآودخلوارعاياها،

منأعجب
همصارواأنهمفلك

وعواصمه،ئنورهوخماةالإسلامخد

منأعجببلالأوربي-الثمالفيوحصروهاالنصرانيةوقارعوا
ذلك

أع@بللانها-لسانهموص@ركريادخولاالعربيةفيدخلواأنأيضأ،

من
منكئرةكثرةأصلابهممنخرجأنأيضآ،دلك

الذينالكبارالعلماء

داروصارتوالص.وبالعلموأنفسهم،بأموالهمال@هبلفييجاهدون

ديوالعقول،الأنطارتهروحصارةوحلقوعلمتقا@ةكلها@يرالاسلام

ثيرجثالمعر@وفيوبعدا@@قق@يالحلا@ةمقرجتالمشرق

حدتكيفيتر".كلهاالمسيحيةصميرديالسؤالوكادالألدل@.

ولمادا؟!!!3هدا

فيالبيرنطيةالدولةجاهدتأدالسؤالهداج@ا@منجزءاكاد

هدامحتحترقتعودأدتحاولقرودأر@عةوطلتصاع،ماتستردأنالشمال

ولمهدرا،خهدهاوف@تاللم،عدالثماليطرلهم@الإسلاميالعالم
يمر،يوموكلشيئا،السححعنهمئض

يرب
الهاراوالملودالرهافىرعايا@@

منينحولموحصلىته،وتقاقهوخلقهبالإسلام
لاوالملودلاالالبهارهدا

تدريلاالمسيحية،قلبئحامراليئىوكادالأمر،وصاقأ@مسهم.الرهاد

فيأوالإسلام،ليرعاياهاناقطأمامتفعلمادا
بلاطحكلاوحضارته،نقافته

ماإكر@ه.
ماعلىالمسيحيةأنمعاهأبكودهدا؟معنى

مقعةيخرعليههي

الرعايا؟..لحماهير

أثناءئوربةفيالرجاللعقلاءوتبيىوالملولىالرهانبعضوانتبه

نينقرامتمرتاليالصلييماالحروبأثناءالاسلاميبالعالم@حتكاكهم

بعصهموئتام@لام،أرضمنجزءعلىخلالهاالصييردواصتولىكامين

تجينطريلة،مخالطةالمسلحينوحالطراممالكوأتؤاثائمة،إقامةفيه

الدنياعلمالعلم،هوالإسلاميةالحصلىةقوةصرأنمنهملهؤلاء@لعقلاء
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لهيدحلو@هماث@،لجماهيرمقسعالدير،وهوالاحرة@علمالاخرة،وعليم

الحصارهلهدهمكرالديهورأوا،كماالدنياوعلمواحتيلىأ،طوعا

مستعميةأششعروااليالمتماسكهالهاثلةالقوةهدهتمتلكأدالاسلامه

3الإسادارتعيتر@يخاالتىالهائلة،الأنهةوهدهالاحر@ت،على
م-

الم@يعالحص@لهداالإسلامودحولالقطنطييةلتحواقعةولعد

ديالرحصكتاثاستالشامح
الاطةالواقعةهدهأدليدأورلة،ت

م@احةالمسلميرج@ثرتدل@تلاهاسماسرعةوجملىعمهاعلى
@ي

تمتلمأورلة،
@ي

زأدهمالعكر،علىسلالأورلييبى،الصليبيي@عصد

مرس@كلحالطوحقداوتحرقأوتصمماحماسةوالعارلالحريالإحسلم@

والحاهلللعالمفؤرقأفماالمسلميى،هفهموصووالعامة،الخاصة

جكالرهاد@يوعيرالرهادوهاموالأشى،والدكروالكير،والصعير

الإتلىةعلىقاكللساد@كلالمسلمي@،قتالعلىرعاياهميحرصودأورلة

ديتوعلآالصلموراردادوكلماالمسلميىهؤلاءتسغالتغ،وعلى

العضاءعلىالتحريصوازدادالحو@،ازداد@ا،المقدسةأوربة@@أرض

ومعوالحقد،
المقاومة.علىالتصميمرادوالتحريض،المكتومةالمعصاء

لالأسرهاوأ@رلةوتتطاول،والشود،الأيامونمصي
م@لراشعلىإلاتإم

ساعةلحنبيدغلااللادعة،الرمضاء
المسلييى،شحيمرعهطمألية،من

طأصو@على@الخيئلرارولاوالعار،لةوالمطالإخماقم@طويلةقرودكرىو@

ردعإلىلهملهيبصارحة
وع@أسمسهموعى@يهمع@وفنعهالعار،هدا

الفوسلا@يالحية،العظام@يرشحتوكدلثشيللكلأوطانهم

الأيامعلىتزدادلاللمسلمين،م@علةسلىيةبعصاءالعقول،ليولاوحدها
أعماقفيالراسخالدي@!"مزلةالموسمىونرلتوال@رأ،ترهجاإلا

لفطرة.ا

الالذةالعضاء@لفعلةومذه
أوردة@نعتالتيهيالعظامعورفي

@لضك،@لمزقمنالمحرحطل@بلىثمعا
ومي

يقظةالهممأيقطت

بي@أ@رلةجنباتفيالضلاثارالمتحجةوباليقظةالإغماض.تعرفلا
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هداقلبومنالهامجالهمجحماهيرنحكمكالتالتىالقوىحمجع

التعليملرولدأالشمالة،المبحيةخللإصرطقةحرحتالصهل

كانوامنهمكثيرودرجالعادأنلمحعدأورلةجماهير@ينلطاقأوسععلى

.."الإسلامأرض@ليوالمعرفةالعلميطلو-

تفكتمولهيبمشتعلةبغضاء

اليقطةسحبلديقاس،مريروحهادموع،حادلطويلحهادوكاد"

زع@دفععلىقالوةمسيحيةأمةلإعدادوالتحمعوالنةالعامة

."المقدصة@اأورلةأرصصالمسلميى@!@ا

عالم،ولاراهبعهيغمللاالذىالواحدالهدفداتاليقطةولدئت
اليقطةومعامرأة.ولارحلولامتعلم،ولاعاميولاكير،ولاصعيرلا"

الجهالة،أغلالمنويحرخهالهاثحالهمحأمةيكتسحميلأعطمنفخر

والحقد،الجغضاءمعالعظام،حو@ليمستقراالو@حدالهد@هداويحعل

إلاهوفماوالأيام،ألياليوطالتوالة،اليقطةومعوالإر@ثة.التصميممع

ماكادثليل

تصاع@اتهتصىتدالصلمودكانالإسلامدار@ى
وجرتيهم،

فيماوتنارعماقونهم،وغرطمكترتهم،أعحتهمدقدتعالى@يهم،سته

@
هم،@

دصعافت
ورك@الدنيا،الحياةزحر@مناوتوالماوتاه@اعريمتهم،

حظأونسواعنها،نهوأقدمعاصيوحالطيااذ،محلىمعامتهمم@كتير
من

اوتركوحلفه،منولايديه@م@3الاطليأتهلاأيدييمليالذىالحق

سيلهعنبهم@تمرقتاللواتبعواسالكها،يصللا@يصاءمححة

غفلةبدنو@هملأصرتهمسحاله،
فجأةأعينهميقحهاحتىبهمتطولسو@

حئىللاءماحقعلى

الحواجزتهاوتبغتة،أورلةقلبالمسلميناقتحامكانكماولغتة،

كطتالتى
وحرجتئملىها،تؤنىلأقأوربةفيوالنةاليقطةحركةلمنع

فييرطويلحهاد@عدودخلتالوسطىا،القروفىلاأصمادمنأورلة



اعمسطهرتالحواحر،هدهتقؤصومعيسموهاكما@االحديئةالثترورا

الهمم،وسعالتالحماسة،رادتلاصرة،عصةوبطهورهماالخهيه،التملى
الأهدا@وتجددتا@ذورسيير،جماهرميالئوةو@بطالؤعر،الطريقففذ5

لوتفعتثول،الميرادبدأيومئدومدال@.الطريقوت@والوسائل،

بهذهأ@ربةكمةارتثحتشيئاالأحرىوا@حمصتما،شيئاالكمتيىإحدى

@القديمةالهزائمأحدتهاالتيملةاتالهائلةاليقطة

والحمصتا

ولالنمرالتمديملالصرالغرورأحدتهاالتيالهاثلةالعكللة@هدهالمسلمي@جمقة

الاق@طمطينيةو@تحالحديث

عفلةوكالتجاف،@يمحسوسةحهوكاتالميزان،شالوكدلك

يئي،سو@طويليحوتاوعد،مضىطويلتاريخحاتتحسرسلا

اللهإلايعلملاتم
عياله.يكونمتى

لقد
اردأد@قدأورو،،فيالغضصصلا@روةالقسططييةكاد@تح

ليالعئروالحقدالعضاءلهي@م@وقوذوتوقحآ،اشتعالا
العط
كلىم

دييدحمحيماشبحآكالوادالمسلمودالاسلام،
طتهئلقيأورلة،قلص

لصهلوالهار،دالليلعيرأوحيكائ@كلويفرعشيء،كلعلى
كللأوربةصعالذيوحدههووالحقدالعصاءللهبالفثتعلالغصص

يومناحسدا.شيءإلى

شيء،كلضع
علىقامتشامديقفةإلىلهمفىالذيهولأنه

خنلإصلاحوعلىالعلمنحصبلعلىالمئالرةالمحاهدةوعلىالإصرار،
المددإلامد@ولالسيلمنيومئذلهابكر@ولحمالمسبحية،الحياة

العلم@وعلماء@لمملب@،عدالحيئالحلممنالإسلامد@رليالكئيى

وبالحماسةالحلىق،وبالجياد@وا،يتر@فلمالإسلام.أهلففيالمسطر

لغتةالوسطى!القرون"أعلالانمكتالفويل،ولالصبرالمتوفدة،
قلصعن

اليوم.هداإلىمتمرة"الحدلةيالعصورلهصةواستتأ@ربة

الشمالي@،الحسيحية@أهد@تحدثتاليقظة،ئولبدءعنديوثد،س



عنيع@لموسائلها،وتحددت
أحد

منهم
أنفمهمإعداد@سيلفيأنهمظ

متوغلمخيفشتحطلبييعيشوديومثدكالوالألهمرابعة،صليبيةلحر@

متحولشحهوللنرح،لاوقوةتد@دسئر@االمفدسة@اأورلةأرضلى

ماثلايراهخىحفىديهايطرفلاكلها،الفارةألحاءبطوف
آناءعيةلي

المسلمود،الئركوكان@ا!!،المسلمونالمسلمودلاالهار،وأطرا@الليل

مالهممعرو@عيرمحي@،هائلراحرلاميإدعالمطلائع
خؤ@ه،لي

ممتدةمتراحةرقعةعلىمسيطر
لؤضتحيطأطرافإلىالألدلسم@

علمأالآنيعلمودوهمأ@ريقيةقرةحو@إلىآسية،قلىةحو@إلىرولسا،

غماءئع@يليسقرب(سقربيومئد)وهوالسلاح،أدبالط@،ليم@

وئصححيهيحيرأدإلىحالأأمره@حخواالتحوب،وغطتهم@قدحاسما،
واليقطةوالتفوقوالعلمالعقلسلاحإلا@د،لهم!يؤلموحاسماقادرأ

الاستثوة.وتركوالمداهه،واللينوالدهاءالمكر3التدلير،وحمىوالفهم

مامحهولصحمعالماستترة
أم@احهلتدفقلهمبئولاحوده،دي

قل@عيالايلهمالطاهرةطلائعهاالطافرود@االتركداكانوالتىالراحرف

تتساقطأعيمهمأمامالمسيحيةرعاياوهذهأورلة.
أخرى،مرةالإسلام،@ى

@ال!ححا@لفيتالتويق@ىسحماسةوتدحلمحتلىة،طائعة

يااالطاعيةلام

أألحيعةمرلها

ويغليالأورلية،المسيحيةأربدفجركلمعويرتاع
يحر@للمسجحية،وعصمآوحمالةللإسلام،سعصاورعاياهمرهالها

دبععلىال@نلو@ليالإصرار
سيلةولكلقهرهالتماسوعلىالإسلام،حكلائلة

ت@فد،لاالتيالاهرةكورهعلىالاشيلاءأماليوتتلقصسل،كلومر

الثالةالصليبيةالحرو@مىالعائدودلهمتصويرهاليعالىوالتي
)وهي

أحلاماوصلىت@ا(،الصليحيةالحروب@ااسمدالمعرودةالسبعتالحما،

صرتبل@رعة،صراه@وجاهل،وعالموكير،صغيركل@هايحلئم@هيحه

مستحكمةعريرةصارتللسفس،كلث@يبا@يلدبعارمةشهحة
عرائرس

الأور@يةالمس

كلهمستجلمأقدمت،كمااليقظة،مددكلكاد
الإسلام،دارعلوممن
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فيالحيئالعلمص
إلى@لدواليلكه،المسطر@يالعلمومىعلمائه،

التلىيحعليكأقصقولنالعربلانمعرفةكانحميعاالأمرينفي
العالم،علىالمطلفةالسيا@ةلهكانالعر@لسادأداعليمولكناطولل،ا

السلطادلهدامحاورةالشماليةالمسيحيةوكاتطمالا،دلكقلقرونآ

والرحلةبالتحلىةلهمومحالطةتلىة،طويلاصراعألأهلهومصارعةالمطلق،

معرولأالعرلي،اللسادهداكادولذلثأخرى،تارةطوللأزمأوغيرهما
سلطوائفحيدةمعرلة

قلصوفيلاحية،س@يار@يزلطةليوالحاصةالعامة

@با@ةأورت،فياليقظةسدءوعدالألدل@،لمجاورتها@ممهاأوربة

اللساديعرفودالدي@عدديردادأنلدلاكادأيصأ،والعقلوالإخلاص

العرلي
(1)

يعتمدواأنإلىيومئدلحاحتهموا@رفريا@ةولجيدونهوعيره

ديالحبئلالعلمالاتصالعلىمبلتمرااعتمادآ
يمكممالكيالإسلام،علماء

ديالمسطرةالمكتولةاللغويةالرموزحلمن
كتبسيماولاالعربية،ال@

سقلالتيالمماعةعل@موسائروالملكوالطبوالكيمياءوالحرالرياضة

العرليةتعلممامم@كيرةأعدادلعئةوالوسائل،الأهدا@من

أوشراءالكتبوتحمعالإسلام،ضفي،لتسيحتخرحما،بحانوأحا@وها

الخاصةوتلاقيسرقة،
العامةوتحالطالعلماء،مى

والذهماء،المثقفحىمر

ماوالقراط@العقولفيوتدود
@همفييفعهمأدعى

@لذيالعالمهدا

أدواجايحرحودطهالا.قرولاوامتعلىالمسيحية،أورلةعلىاستعصى

عملشلإتمامولعولمحونالعالم،هذاأرحاءجولودوالأيام،علىتتكاثر

أوحلىوهاالتيالكتبمىالمفيسةالكنوز@هدهاليقطةعلماء@إمد@عظيمش:

ليومعولةحهدكلفيها،عليهوقفهاماعلىوإطلاعهمعليها،سطيا

وأيصآبها-العلماستفادواسمابقدررمررهاتمسيروفيلهم،ترجمتها

ككللدكلبعلمرد@طلقها@لللي،نحلمعلى3نمربفتصرلم(1)
@ار@ي

@لؤ@ط@دي@رمطوقة،للمليىكمتلعكرجرمماسو@لمارسيكالتركي@لاسحم،

ميهولة
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جملعلىوملوكهاالكيسهزهادإطلاع
ماوالإسلام،دارأحوالم@علمماما

حمروه،@ولاحطوهماأهموكافىأستسصارالاحطههوماليها،عيالاأواش
هذه

النصرإلىالاستنامةإياهاأورثهموالتيالإسلام،أرصرعلىالمطقةالعمله

الحادثلالصروالاعرارالقديم،والمحد
سماحةئمالقسطنطيية،لمتح

اليهودسيماولا@ين،يحالفديئهمرمعوحاصتهمعافتهمالإسلامأهل

الرسولي@إلىيودولأنهم@مة،وأهلكتدلألهموالصارى،

لائحدهم@ينولأنالسلام-عليهمامريم-اسوعيسىموسى،الكريمير

لهي@تم
ي@يفرقلا@زسلهوكتهوملائكتهلالتهيؤسحتى

أحد
رسلهمن

هداأدوملوكهمرهبا@هموأعلموالسحانه--
يجوسأنلهميرالذيهو

ا

والعامةالعلماءيداهمواأنلهمويرمرؤعي@،عيرالإسلامأرض@ي

حالصةعير،لاعلمطلأبأدهموالمحالدالمكرويوهموهمويافقوهم

دعليموا@هوالمعرلة،العلملح@قلودهم

الطقةهدهلأتيومئذومد
لاسمبعدغرفها@يماالذينالأ@ربيينم@

@ا،المستشرقين@ا

الأ@رلية،اليقطةعهاتمخصتطبقةوأهمأعطموهم

ورصوالأكر،للحهادألفسهموهواالذي@الشمالية،المسيحيةخدلأ@هم
ا

والصيتوالغنىلالحركةتسدأتحياةفيمغموريريظلماأنلأنمسهم

الكت@،ساكداسوراءالمحتعيةالحدرأدسشأ@مسهموحسحاالدائع،

اللهيبكلقلوبهموفيإليها،يتمودالتيأممهملادعيربلسانمكتوله

@يالقسططينيةسقوطفحيعةأحدتةوالديأورلة،قلبفيالذيالممفق
دارعلمركوحلىةإلالهارأولاليلألهمفثملاولكر@الإسلامحوزة

هانرقلوبما@يكلم@أعتىنلىأأفئدهمتتوفجسا@،لكلالإمملام

الإسلامآهليخالطواأ-الحارقةالقدرةمريملكودكالواولكهمالكنيسة،
@ي

ث@،
الطولةوسلامةوالواصعوالليرالبراعةي@ماءوحوههموعلىحثم،

الحديدةالحياةزحرفع@المنقطعي@المتتليرهؤلاءوبمصلوابئ

دارليالسياحةجمعح@اساليملاحظاتهمو@مضلوحدهموبمصلهم

طبمةثأتالثمالة،الميحيةلملوكوبذلوهاالكتص،ومنالإسلام
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مناشطاعمامائجذونالذي@الساسة
غقر-@قهرهثمالإسلامعائلةلردغتة

أدأورلي،كلقلىتحامركاتالتيوالأشروالأحلامولتحقيق@يلىه،

ليالحدلونةالدنيابكوزيظ@ر
الدي@وهمالإسلام،د@رصراءوماالإسلامار@

لعدليماكرلوا

ولفضلأيصآ،وحدهمولفصلهمالاشعملى،-@ارجاللاسيم
ولتالرهار،حميةثلىتالكشة،زهارزودوا@هااليحطاتهمما3

@يوللدخولالمميحجة،لشلليللجهادلكلسهاندرتالطاثمة
@د

الملةإلىديهصتحويلهتستطيعمنتحوأ@لكيميالإسا،العالم

طماهكداعمر@اره-ثيالإسلامقهرإلىالأمرينتهيوأدالمسيحبة،

الطاثفةوهدهيومئد-
التبثير،@ارجالباسمليحا@عدغرفتالتيهي

اخوةلألهمو@حدة،يدوحميعهممتظاهرفمتآزرةمتعاونةثلاثةفهده

ةةح@و@وأهدا@همواحد،و@يمواحدة،وأمهمحى،و@ألوهمأعإد،

لاستعملىواالاسئر@ق
(1)

لتثيروا

حياتنا@فسادالحميمةلعلاقتهالاستثر@تإلىهاالهمولصر@

إليهالاستعمار@او@االتمئير"9حاحةولأدوالاحتماعة،والفكريةالئقافية

فلحة،حاحة
نصائحهولاصعهيستغنيانولادائمة،حاحةاليومإلىوهي

هذهأنحييتماتس@لاأحرى،ومرةعي@ح..طرلةوملاحظاتهوبرشاداته

بينتفرقلاو@حدة،وامواحدلأ@أعيانبححةاللاتة
ئحد

وفتحتاليقظة،وانبثقتالحهل،سبدود@وربةليتهاوتوهكذا

ولاحتالوسطىاالقرود"طلمةوانقمعتالعلم،خزاث@مغاليقلعص

مطيقكلسلوكهاعلىوزحفالطرق،واستوتجديد،دحرتباشير

أوربةصارتالتواني،وشبذولالعريمةولالحرأةولالحهدوبالصبرللزحف،

ئمذهاقوة
شالأقولولاوصرامة..لأسأيزيدهامماالحديد.العلمقوح

سمهمهلمأنالاحملاد@نهوب@رمعطئره،نحرصةئلاعبه@أسطساتد@لإصحح@نت@(1)

@لمححعلى@لحهحماملأد@مأ@همأ

شاكرمحمدمحؤللأشادو@سلى"ن@اطل"كندلىشايهنمصل@و@يا(
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فيعالمعالمار:الأرضفيوصارالمبزان،عملننئأقولدلالميران،

الإسلامدار
عيولهمأيقاطاعالمآأوربةصيتئمنيام،عيونهمففتحة

لا

لي@الصلافيحاممةمرحلةولدأتتستفتيادا@يهالذيالأمروفصيتنام،

تحخثالتيالإسلامدارولي@المسبح@ة،أورلة
مهماعالماوراثهام@دهم

لاالأطرافمرامي

وغطرسة:اهةوشرنجور

وحلاء،وص@ا"الأهدات@ااردادتاليقظةكاد@معما@اوكاد

التحلىبأورلةوعظتأدبعدوشمولا،وتحديدأدقة@االوسائل"واردادت

السالقة

تمريقهاتمالإسلام،داراحتر@قهوشألاأكبرهامعرولة،@االأهدا@@ا

قلبكلتراودتزل،ولمكانت،التيالغاليةبالكنورالطمرتمقلها،س

عرستوالمتاع،والثروةالع@ىإلىمسعورةشرهةدأحلامأوردةدييسصق

م@العائديرأحا@يتالموسأعماقلدورها@ي
الصليبيةالحروبحملات

القرونأحطاءتخحبهمرأسحةقهاعدلهاؤضعتلقد@االوسائل@

تححيةةالقواعدهدهرأسعلىكادلالإخماقضييهاحيثالسالقةوالسني@

يستيرلألهالإسلام،داراخر@تفي@حفاقهلهمتتأدسعدحالبا،السحح

مغشهيعلمودلاما
يومئدم@واعطا@الغالرةلالتجاربوك@ىالعواقب،سح

هيأوربةسياسة@يالراسحةةالقاعىصارت
العالمهذااستثارةاحتد

همالعثماليود@االترك@اكانالديالفبهمالضحم
الاشبةالمطفرةطلائعه

الدائبالعملثمأورلة=قل@فيالشمالةالمسيحيةصميمليأظا@يرها

حدورها=وخلعهاسالأطافرهدهتقليميومآلهميتيحالديالصامت

تم
واسياسةوالمكروبالدهاءوالمئابرة،والمطاولةلالماوشةقوتهاستفاذ

يحمعليهيأتيالمتما@ي،والصر
يستكينانإلافيهيملدلا

وبالتنضرتلىة،والرفقوبالذهاءالغفلة،وراءمنذلككلوليكنوشتسلم،
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هدهإلىكائ@هووماكافى،وكدلكتارةالألياتعنوالتكشر

وستجلم@الأمروللهالماعة،
سعذ

وحرجت@مسها،عنالحصارقيهدالماليةالمسيحيةودضت

أ@رلةشماطىءم@الأساطلانطلقتوالبرالحرتحو@مكتسحةححافلها

وهدفهاوار@اد،والعلماءالمغامري@،الأشداءوالرحالوالعتادلالعدةمزؤثة

الهند،شحاطىءإلىالمغر@شواطىءمحيطةالإسلامدارنطؤقأن

الصعفمواطنتتحئسر
الصعي@علىفالقص@اة،المتطردأقاليمها@ي

ولهبوا،واستردواوأرهبوا،ستعفلواوافقوا،ولاوخادعوالعافل،والعروا

الإسلام،دارقب@يالمحضالكمورإلىوج@اوشراهةواردا@وا@تمهية

للىه.تطمألاالقلو@فيولهي@وسيطروا،واستغفلحا

-1451)كولمسرعترالعر@،الملميىالحلىيرو@معهدةو@حأف

1 5 0

8م/6 55-9 1 إلاهوومايكا@ا،أيالحمر،الهمودأرضعلىه@2

والغى،الده@لريقيجدلهأورلة،م@الحار@السيلتدفققليل

ا،وايسحاحح@ليهاورحفوااليكر،الأرضالقساةالعلاطالمغامرودوملأ

لاوجتة،عدراضيرآ،سمحاالملايي@ثماءوسفحوا
صراحيردعهم

معذاقل@هكاد@يعليلآأوربيكلوشمىوعص،سقسحةشأ@تهماستئصال

سمؤلمةا@آل!تحتطفإلريميهإلىئساطيلهمواتجهتالإسلام،لدار

دييحملوطموصغارا،ونساءرحالامسلمش،وعيرسلمي@السودالآممين

لىوتهلكالحمر،الهمودأرضالمعيدة،ةالحدي@الأرصإلىالسص
هده

منهمكتيرةآلا@الرحلات
البرعلىئنقىقليلةالا@وتقىالسيا@،تحت

الرفيالمسادوطهرالأرص.لعملىةسحرةبهائمأيديمتحتلتكون

وعطرمةللدماء،وسمكآوشراهةلحورايريدهامبلعآأورلةوللعتو@لحر،

إلىالتملالسكرارستحهسشهةءمة،ليتعالياالأيامعلىتز@اددلكلوق

@اقةحانها!
شكر!من

ي@مكلوتز@ادالحات،مرهوبمخيفأعالماأورلةوصارت
ثقالة

سماقاأيصاوتزدادوثر،حيركلفيوحرةوتحرلةويقظة،ودهماوعلمأ،
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عنهمتححبهكاتعالمارجاءليكانواحيثبالآمينوغدرآومكرآوخأ

طريلةقرولآالإسلام

ديالناشبةالحسلمةطليعتهقئوقتالأيام@غلىالإسلام،دارأما

كانتأنبعدالحنوب،ليمحصورةثاراوصوتأورلة،قل@
حاضبرة

حصبمبدأتوكدلكالال.فيللميحية
وتيرثقراهاتتصعصععتيقةة

وفزجتالمسموح،لالدمغديتةحديىحصرةالأرصليوقامتحائها،

صارتتممكتمة،أحقادللىتؤرهاوالخث،والدهاءوالغدرلإلمكبرثقالتها

وهيالأرض،وجهتطبقسوتحضارةأتجا-يؤخلهيحآ
حفيارةكلهلدل@

ألب@عالمبة،إلسالية
ئبثرةجاع@ألهاوعالميةإلساليةيدهاوب.كدلك؟

والغدروالجثعوالحقدالبغضاءعلىالمبنيةال@ا@يةعقيدتهجديد،بدين

الدماء.وشمك

ومع
صرةوا@أعد@ضشكامنهاصحرجتالمحرفاطلالأ@هده

وعيررهبادومهمالاخر،الإسلامداروألسةالعرليدال@يحيدوررحال

الإسلام:دارقلبفيوؤحدالازرالك@رحفماوالجحر،الرورك@ارهاد،

الحلالةديارعلى
إفريقيةحوفوعلىمصر،وعلىالمتام،وعلىتركية،دي

السفوسوفيالمكتم،الحقدحمةالقلوبوديحرحماالمسلمة-وممالكها

وعلىوالدكاء،التنتهالعقولوفياليقظة،العبوفىودىالمصقفة،العريمه

والمماثقة،والخلابةالحلاوةالألسةوفيوالبراعة،والطلاقةالترالوجو

صزئالسائح،وزفيايتبر،ريزي:كلالمسلميرلجمهرةولسوا

كليتخرجودوتوعلهاالصتبتل-المسلمالعالدورفيالناصح،الصديق

وعلماثهوخاصته،عافةأحيالالإسلام،دارلأحح@م@عنهمكادمحح

وعباثتهصرعيته،وجيوشهوشهقته،وملوكهوسفهاثه،وحلمائهوخفاله،

فيالاءئخبرإلىتدسسيراحتىوغفلته،وذكائهوضعفه،وقوتهبىلهوه،

ولمحاقووسرو@وفتثميهوغجميخ@روهإلاثئاتربللمخدورص،

طبقةأهمحرجتوتحربتهم،خبرتهموسهؤلاسومىوامتمع.

علمهموعلىالبهار،@الحستشرقينطقة"الأ@رليةاليقطةعنهاتمحضت
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التتير@ا."قواعدورسحتالاستعمار،،@ادعائمرستوتجارلهمموخر@

واصحابثواكاأثوكتيقطتها،استماءعندأورلةانب@ايكونأنيمبغي

قدللغتهالذيأن
شدلرحصعلىشقلةوأنهاالحممم،الموقلهاصم@

قعومىأمضىأحرلوساثلسلالسلاح،لقعقعةلاالإسلام،دارقل@يخترق

المثقمة.حماهيرهاوعامةوعلماؤهاورهانهاسايسهاذلكرك@@السلاح،

منمؤلفةألولآيصمسو@الوطء،الحميئالمصممالصامتالزحصوهدا

ماالنلم@،أشتات
وسيطسيومشروسئحومذرسومغامروصايعتاجرلي@

هؤلاءم@تتكورأروالنيةومتك@ئص.وصماقوألاقمعر@ةوطابىوراهص

لكلوتقصر،أويمرنهم@تطولالإسلامدارليتقيمكبيرةجالياتتدالأ@

مهمامرى
قهمأوأسلو@أوهوئأواتحاه

الإسلامعلىمكومةأحقادقلو@همصميمو@يالمسقئرقود-وقام

الكتبمنومئمتالمقالات،آلادأسدكنهاوحتد،@هفةوالمسلمي@-

دارأمميحصشيءكلكتابا@متاولتأصرلة،ديوالتثرتطبعت

وديالقرآر،فيكتهاوحاصرها.ماصيهاديالإسلام
حدصت

تماصيلوفيالمقه،وفيالقرآد،تفسيرو@يوسيرته،جم@الله-رسول

وديوالمسلمي@،العربتاريخوديالإسلام،شرائع
واللعة،الأد@،

تراحموكأ)الحغراليا(،البلدادعلموليوالآثلى،المودو@يوالشعر،

و@يالإسلامية،المرقوليالإسلام،رحال
الملسعة

ليوالمسلمي@،عيد

لكنوصفها،وألمواكتم@ائدكر،لموماذكرتماكلدىالكلام-علم

العر@وحضارةالإسلاميةالعرليةالثقافةتصويرهوغير"لاو@حدلهد@

قدكاتهاأدعلىيدئهوبأسلو@الأوربي،للقلىع@مقعة@صورةالمسلميمت،

جهد@يكلوتذلوقوسنجر
لكلمألوفعلميممهحوعلىالالسقصاء،

حرةبعديديه،يروصعهاالتيالنتيجةهدهإلىوضلوأنهأ@رلي،مثقص

وانهيقرؤه،ماصدقديقلىىيئكلاحتىاحلاص،دوحهدوعرقطويلة

الميىالحقوأنهزيف،كلمنوالمرأكدر،كلسالمصعىاللدهو

المسئقيم.والصراط
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هؤلاءأنهوكلها،الصحثتحتالمبثوثالصورة،جوهركاد

ليجاعكان،لهمجملتملاخقاللداةقومالأصللىهمالمسلمشالعر@

ألهفاذعىأسمسهمص@رحلحاعصمفحدسة،صحراء
لهمولققمرسل،لي

هزلاءيلثولمواتعهه،سحهلهمدصدقوهوالصرالية،اليهوديةم@@مأ@

لديحهمعاتواأنالحياع
ماكادحتىسيوفهم،يمتحونهاالأرصفيهذا

م@الأممعوعاءسلهمودانكاد،
قليل@عدالأرصليلهموقامتدان،

م@ملو@خفهاوحصارةتقالة
واليولادوالهدكالفرسرالسالمةالأممنقالك

والآراميةوالسريانيةالعريةعلىوعالةمسلودةكلهائعتهمحتىوغير@،

الأمةهدهعلماءيكونأدالأقدارتصلىيصم@كانتموالححشيةوالملىسية

لهذهحعلواالدي@همهؤلاءوأد)الموالي(،العرب،أشاءعيرم@العرلية

مدىكنهاالإسلامةالحصارة

وعركتهم،كلديالمستثرقورئخهاالتيالصورةحح@رهوهدا

هيإنماالحصلىةهدهوأنوحصارتهم،وآتارهمولولهمالإسلامأهلعلم

علىفايومئدالعالمكاناليالمطلمةالوسطى@االقرونلاحماراتىإ@

الوسطىقرو@همحكمعليهالحرفهم-عالمهميعنودثيها=
ا

ولحح
ئدرجأنواستطعالحع،كلهد@هتحفيق@ا@يالاستر@تدا

الديالوسطى@االفروددامستفعلىوحصلىتهوثقالنهوشرائعهالإسلام

وطأةبأقدامهوالتوبر@االإجاء@اعصرووطئه@االحديةالهصة@اطمرته

المئق@الأورليالعقلعصموبدلكالمتثاقل،
فيليرىرلة،يزلأنس

ليأوالإسلامدي@
ماوحصارته،ثقا@ته

اوتجوصوروالقداسبهاره،يوح@

جم@-الله-رسولو@يالعظيمالقرآد@ىالطصليوالداعةالسماهةسحديت

وصحا

@ومتجرطما
8الآحرةحماساللاتاء02 5 7@/2 مايو-9

1شةأيار- 4 5 الامخالشماليةالمسيحيةحصىالقسطمطينيةبساتوط3
ديالغارقةأورلةقلبليالإسلامكتائبتدفقوعلىالميع،

قرولهاحمأة

الوسطى.



لسقوطفحيعتهاصالإسلامدارأث@لتفرحةعلىعترماعر

لسةأربعيىسعدكلهالألدل@
لي

يومالشمالةالمسيحيةقصة
سقطت

1/@897)لىالإسلامحصودآحرعرلاطه 4 9 واسآصلم(2

مئةحلالوديالأورلس،ديالعطيمالإسلاميالتقالىالتراتالمسيحيود

@للا@مىو@فواالمسلمونألمحعدالسي@م@

ديمهملركماأدعلىأحبرواأوم،

وعسرإيراسيلا..وزوحتهأماساملكمبى@ر@باررلالموتالتهديدتحت
ما

رعاياهاوتساقطأوربةقل@فيالثاتحمحمدتوعلم@كادماعلىعر

ححاللديويقشلحماسةودحولهمواحتيارا،طواعيةالإسلامفيالرهاد

@يالإسلامدارودحلتعر،ماعسرالزاحمة.الإسلام
أورتتهالديدةيسة

علىلتردحاسمة،عريمةديكلهاأورلةودحلتالمؤرر،السصرلوة

ديمحوسةيقطة@كاتالرى،اللوتلعالعار،عرصها
وعموةحال@،

ديتحسلا
م@الإملامدارتطوقالأورسيةالأساطيلوالطلقتحاص،

الحلالةداردثئأ@قدتوشيئآالمعيدةأطراله
هيتنهاالقسطمطيميةدي

وسيطرة.مرهوبةهةلةورلى؟وصارتوسيطرتها،

قدكانيومئذ

ويومئدعام..مئتاقرلاد،القسطحطييةدتيعلىمصي

سمعهلهلأرهفحمياركراالإعلامدارتآن@

دارأركان@قيصسمع

الحلافة
م@يدريلاابمستطرلرعامضاتوخسالتوخ@نتقوص،وهي

أشتكالعامرةالعفوةحو@م@ده@أي@؟
هداقذةأيقطتهمرحالم@

رحالغفوتها.ليالمستغرقةالحماهيرإيقاطيحاولود@انبعتحاالتقوص،

كالوابينهم.تواطؤبلا@هئهالأمتهم،المحدقالمئهملالحطرأحسهاعطا@

لاأوطانهم،ماعدةالأطراف،متراميةأرصحنكفيممرقي@أيقاطآرجالا

ئحدق.حطرم@مئقمأأنفسهمقرارةلىتوحسحمالديهداإلايحمعهم

لاحللالاملام:@ارحياة@يالواقعالحللإصلاحفرامهاالخطرأخوا

عملماوصروبأناة@ا.الحصلىةعلومالاحللو@االدي@علومالاحللوالا،العقيدة

داعصرفيالأمةئدحلماأدأرا@واوحدوبهمةتلاميدهم،وعفمهاوأئفوا

إرثعنوالغملةوالجهالةوالومالوسنم@الإسلام@ارنهصة"،الهضة
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دكرمحردأدكرهمالأعلامم@حمسةهؤلاءم@العطامدخماسا،

:(1)لاحتصلى

الأد@الةصاحص-عمر@ا،@3القالو@اعد@ا،العدا@ي@اا-

1مص/0301-0931) 6 مصرلىم(20-1683

@االعقيليالحمرتيإلراهمس@احس@الكحير@ا،الحسرتي@ا-2

مصر.@يم(6981-1774/@0111-1881)

لامح@حدس@ا،الوها@عداس@ا-3
الحدلمج@االتميميالوهدعد

(1511-6"12@/1 7 العر@جزيرةليم(03-1792

صاح@@ا،الحسينيالرر@تعد@امحمدس@ا،الرلدبالمرتصى@ا-4

73/@21"5-5411)@االعروكس@اتاح 21-01 7 ومصر.الهد@يم(9

-1173)@االزيديالخولاليعلي@امحمدس@ا،الوكالي@ا-5

02 51@/01 اليمرليم(76-1834

ديالطرأمعتوإدا
عدنا@االمهصةأر@اعصرعلمتالتواريح،هده

لي@واقع
القردمتص@إلىالهجريعرالحاثيالقردمتص@

القرنأوائلإلىالميلاثيعرالسالعا-إتممص@ويقاسلهعر،الالي

ع@اللتاملكيكشفالدىشهوألدأ،تنهولاهداتذكرعر،التلمبع

المهلكةالفاسدةوالفكريةالثقا@يةحياتالهطمحتالدىالماضحالتغرير،

صورم@صورةو@تملى
صورةالنهصةهده

"

واضحة

نراثأكالتالتيالعلومشطروحههوتىالديالكحيرللحرتىصورةمصيئة.
لقاءعلىوحرص@كاد،كلم@كتهالمحجمعرماله،أهلعلىمشعلكلأ

م@

-1144)دسواتعر@لكو@ضى@يورمورها،أل@اطهاجمريخعلم

1 1 5 خى@(،4
والفلكوالكيمياءالهدسة@يكلها،الأمورناصيةفلك

عهمثكر@صلأ@قدأ،طا2لةميوويولهعد@ي@ل@ى/محلةشاكر،محمياطر(1)
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ةوالمكروالحد@ثةوالخراطة،النجلىةحتىكلها،الحصلىيةوالصمائع

ئداةلكلر@خرأبيةوصلىوالموازين،وإلقتيوالتجليد
@ي

آلة،وكلصاعة

عالماإماماوصار
صاعةكلفيالضنحققرةإليهولحأالصاعات،أكتردي

حدمهعتمحتىوأ@اد،وعلمبفسه،دلككلوملىس@علمه،مىيستميدون.

المؤرحالحرتيالرحم@عدالهويقولليته،@ي
(1).

طلابعليههداوحصر

ليو@لكالهدسة،علمعليهوقرأواالإلرنجمر
سة

وخمسيىتع

(1159@/1 7 4 أ@تياء@فجة،وآلاتهمصنائعهممرإلهوأهدوام(6

ص@العلمبهاوشرواسلالمحصمإلىودهب@ا
إلىالقوةم@وأحرحوهالوقتنلك

الأثقال،وحرالهواء،طياحي@متلالمديةالصائعبهواستحرجماالفعل،

@ا.دلكوعيرلمياه،استباطوا

م@عليكقصصتكحاالمترقود"لاهم@ا،الإلرلجلاوهؤلاء

الكتبرموزلحلالإسلام،ثارعدالحيئلالعلماتصالهموسأحلىهم،

ية.دلعرا

ةالمحكمالسريعالعمل

كيرهم،وأشتتنالإسلام،أرحاء@ارفيالحمسةهؤلاءأسماء@اذؤت

لسيطرةواستعاثةوثقاثتها،ولغتهاالأمةلعلموإحياءة،حديى@يقطةمؤدنة

أ.حديىلعثألحعثها@راثةالقديمةالزاهرةحضارتهاأسبعلىالأمة

هذاوإلى@ا=@الاسثر@نأنأةمذالمستشرقونطكاد@اآلما،تقدمكما

م@الخاصةيلاقودقلبها،إلىأطرا@هام@الإسلامداريحولوداليم-

الحقدخميةقلو@همو@يوالذهماء،المتقمي@عامهوبحالطورالعلماء،

المصئمة،العزيمةالموسوديالمكتم،
العقولوديالبقطة،اليردودي

التة،
وديوالبراعة،الرالرجعودي

اولبسووالتسلق،الحلاوةالألسنة

للاث@موكطتمخبؤكليستخرجودوترغئماري،كلالمسلمي@ىلجمهرة

3@لحرتيتلىيح(1) 9 7 /
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أتمفهمالإحياء،وعصراليقطةوعصرالمهصةلعصرعهدقريةيومئد

لاواصحاإدراكا@أثوكواتشهي،أي@وإلىتدأكيفاليقطةلأسرارمعرفة

الإسلامداردييحريكانماأطيه،لحاخة
القرنممتصفمد

عترالئانيالقردمشص@إلىالميلاثي،عرالسالعع@تر=الحاثي

كاملة،و@هصةحقيقية،يقظةهوإنماالميلادي،عترالتام@الهجري=

صحيح،وبحياء
كلهبثق@

الدهوركرمعالمهطمس@عتيق،صابينوعس

م@ورحمتفلولهم@وحمتالإسلامدارحورةدىحميعههووالقرور،

ماقؤل
وبلغتواستوت@االيقطة"الإللاملدارتضتا@عله،مقيلودهم

الطريق.سسعلىحطواتهاواستقامتأشدها،

م@المرعهتةالمستشرقونوهت
كليقلونلتسلىعوا@االيقظة"هده

حليآ،تجيناووضعوهالإسلام،دارفيأعب@همتحتحلىهومماوكيرةصعمرة

ملوكأبصارتحتوإرشادهم،ولصحهموملاحطاتهمسمحاو@هممشمحكآ

وسضروهمورهالهم،وساستهاوقادتهاوأمرائها@رؤساثهاالتماليةالمسيحية
م@المحو@ةالوحيمةبالعواف

دارليتساحسدأ@التيالوليدةاليقطههده

ووسائلهم،أهدالهمالنطر@يئقلورطويلة،نحوىسيهموتاحهاالإسلام

واشتداليقطة!@اهدهتمتماإداثصم،يتهدحاءالذيالداهمالخطروتبيحا

اللاح@.الطريقعلىحطحاتهاوأستقامت@ا،عو@

هوغير،لاواحدطريقخيار،يومئدلأصرلةيك@لمالعقل،وبديهية

الوليدة،@االيقطة@ا@هدهالمحيطهالعملةواهتالالمحكم،السربعالعمل

أدقلمهدهافيومعاحلتها
قاثوةقوةوتصحأمرها،ويستمحلتمامهايتم

الحربتعودأدإلاهو@مادلك،تثم@إنوالا@تثلى،والحركةالصهل@على

لاوعدئذحذعة،والجو@الشمالليى
يصم@

الممتتعلالصه@مغثةأحد

لأيأحديضصلامتكاملتيىوثقالتي@متكافئي@،سلاحينلي@

ئبصربهااليالاستعمار،داعيىهوقلتقذمكما@االايسشراق@ا
ويتوغل؟يمتيبهاالتيورحلهويط@،ئحقلهاالتيويدهويحذق،

هذاتجهلوسيتخبطعميائهديلطلولولاهويش@،ئمكردهالذيوعقله
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كلمعهعت@االاشر@ت@انرغ@لماأحهلوئفماتهاالعقولبداثبما@هو
أطرا@هام@الإسلامدارتطؤقأساطيلهاكانتالتيولهاو@الئماليةالمسيحية

هدهقل@إلىطريقهامتح@تةسواحلها،علىسيطرتهاوتتحنهلالعيدة،

حيرأحيالاولالتنفرولالحديعة،ولالمكرلالذهاءالأطرات،المتراميةالدار

والرويعالتمرالأمريتطلص

أطرا@نهقعدىسيها@يمامستميتصهل@ليكلهاأوردة@ولى@

لالراهةوحيرالهاوكوزهاترواتهاوالتراتالإسلام،
أكروكادتغ

@يالإسلامطد@عةت@طغلاجتالمعيد،الطر@عدىالمئوخ@الصهل@

مشغولةيومدهيلللال،داشا@الإلقا@تصعأدالعتمالةالحلا@ة@ار

أكتر.لاوهيشهاوحولمح@اعلىسالحماطأيصآ

لإنجلترا؟السقوكانودرلسا،إلحلترايومئد:أكر@ولتي@كالت

مالألشف
@االريطاليةالثرقيةالهد@اشركةيسموله

حهارأولوهي

ديودلكقوياستعماري
0)سنة

0

16-1 8 5 8
م-

0 901-2 7 51@)

الشوقةالهحد@اشركةسمسمالاستعماريحهارهاوتحعتها@رنسا@أنثف

1-1664)@االمردسية 7 6 9
م=

7 1ا-"5 8 لمطيغرركولا@(،31

والسل@.الهبمهمتهمسلح،عارج@الحقيقةديدإده@ا،@اشركة

مستخراصراعاالثصي@=ثيالهمد=ليالركتي@لي@الصهلبدأ

محتدماوطلمستميتا،
الركةداعلىالبريطا@يق@االتركة@اقصتحتى

ا@وطر@@ا،المرلسيه
1سةكلهاالهدم@ 7 6 1م/1 1 7 هي@حرحت@5

منوعير@والإيساد
بالصيدإلحتراواستأثرتالهد،ليالصلاحثة

العربر.

الشماليةللمسيحيةالاستر@ؤطنذير"الذير،حاءهبمالوقت@لك@في

محمدسلقيامالإسلامدارلا@ايقظةلهتهذد@الدىالمدلهملالحطر

1=@21"6-1511)العر@جزيرةفيالوهابعبد 7 03-1 7 9 م(،2

م@وغيرهمالغدادىقبلهومنوالرليديهومصرديالكيرالحرتىطهرر"
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صاحبإلجلتراإماوحاسما.مرؤعأالاستر@تنديركاراليقظة..أعلام

إلىحثثأاعآإ-مستثرفوهاالريطانيقلا@أسرعالترقيةالهديةالركة@ا

الاصرزيليوالدساضوالمكروبالدهاءالرقية،العربحريرةسواحل

تراكممماالدير""تقيةيقطةالوهاب-عبدالنيقطةإلىلتدس@والمعي@

البدععليه
تسيطراليدوبهدهيدآعندها@دالتوحيد-لعقيدةالماسدة

عليهاصتؤتيأحرى،ناحي@@الرحلةإسجلراوأسعدتوتحتويهاعليها

لريطالياأسلوبهووهداالاشثار.ولي@بيهايحولتطويقآلتطؤقهاحولها

التيوأما@رلاالأرصسخنتحيت
عادت

جراحتلعقالهدم@

قصةفيالأسلو@،محتلصالاثر،مختل@عليهاالذيروقعفكارهزائمها؟

م@طويلة
الإسلام.دارفييحريلما@االايسر@ق@الته

ليالحروبضرستهالئمى،شديدأورليآقائدالمرنسااللهوقجص

هوئقهر،لاقائدلأنهالقلوب@يللرع@متيرآاسمهأصححتىأورلة

11-1769)@الالليود@االصليبي 8 فرغفلما@(،21+-1831)م(=2

@تىالا-دالديرسمعهأصاحمؤزرأ،لصرامصورآأورلةفيحروبهم@

استطاعأوربىقائدأولليكودحانقدالحيرأنفقدروإرشاثه،ولنصحه

ئداهموأنالشمال،صالاسلامدارقلصيخترقأنتقهر،لاالتيلقوته
لطئةدارهاعقرليلهايبطتروأدالاسشر@تى.@@منامأرقتالتي@االيقطة@ا

يرء.علىلائيجئلىعا@

1سنةتموز-يولية-أولوفي 7 9 8
م-

1 7
سنةالمحرممن

1 2 1 "آا"مهدعلىالعقبهيرفيلالليودهوى@3

الديارلي

مماحديدةللحربأداةبكلمزؤثةوأماطجلههوى@جحافلهالمصرية،

@عشر@محهمصطحبايومذ،أورلهعلمعهتمخص
صغارص

كلمعهموف@،علمكلالعلماء@يسوطائفةوكارهم،"المستشرقي@لا

العلمعهكث@مماعريبة

وأتركالإسلام،ثارعلىالمتوارثةالأحقادللىمنكادماوكاد

يومفيالقاهرةفيحدتمالكيصفالمؤرحالحرتي
1الست

0

جماثى
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1سةالأولى 321@=2 0

1سةأكتولر 7 9 8
@العد:(1)الحرتيقالم،

هحعة
والئوارع،الأزقةفىومرواكاني،المدية@رلجال!دحلالليل،م@

راكهاوهمالأزهر@االحامعإلى@ادحلماتمممالع.لهميحدودلا

ومقصورته،@محهقاعوا()ئيولقوق@اكالوعول،المتماةولينهمالحيرل،

الكتبوفستطالمتح،ص@وحدوهماو@ه@القلتهحيولهموركطحا

اوأحدتوثاسحصا،و@عالهمويلأحلهمطرحح@ا،الأرصشوالمصاح@ى

وألقوهاأواليه،وكسرواالمتراوووشرببراوتمخطحا،ولالواوتغوط@ا@يها
لهصاثثىهمقوكلونواجه،سصحه

."ئحرح@هثيالهومنعروه،

@لك،وقلذلكسعدكانماوكان
والمساحدالقصورتهديمم@

وشمراسة.لحقدونهها،وسرلتهاالديلىوتحريب

مقاتلةقوةأكرعلىمصر،عرتالتىالصليبيةبحملتهنا@ليونقصى

يةالمصرالمماليكلأسعلىقصىالحلا@ة،دارقوةسجدالإللامدارلي

فمرقكلومرقهموشتتهم

حر@أدلعدإلامصرصالفرليةالحملةترحلولم
أكبرم@عاصمةا

دالابليود@االسفاحالفتىحيترفلولرحلتوأحملها،الإسلامدارع@اصم

عاصمةصوالكمنتالريح،ديهتضممرسلشاتركتهاعريصةواسعةسلادعر

مددأروعم@زاهرةلمديةوتدمراشاملا،حرالاكارتركتهاعتي@تة

حاهللرلريكاملاتدمراتدميرهاعلىأقدمو@ا،و@لعمارتهايومئد،العالم

فستحص
الحملةعلماءوثاثقاديئروىنويحآوتركهامتحصرارىدي

سرقالمحربة،القاهرةعنيرحلمالمولكنهمدانشةالد@

حر،كلمنآخرود@او@امستثرقونللحملة،حودا@د@اةسالض@ا

سسر@وا
العالمبلادأعنىمري@ئذالقاهرةوكالتالكص،

حمغديقاثمالرقةو@لي@لالكتص
الأكرهقهموكانأورلة.مكتك

تمالتاريح،"فعلىثمأولآ،الحضارقاداعلحمفعلىالطوهويومئد

صميير.للاكلها@االآ@ا@@اكتعلى

قيظرخ(1)
كثكححلصحدللأشادالرهر"@لجللردحلتك@2،ى3
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سالعايةوكالت
ليالإسلام@اركت@علىالحاثحالسطوهدا

حاعتالتي"اليقطة"أسبابمنالقاهرةفيالإسلامدارتجريدهيالقاهرف

@ايوأ@المرلةالحملة
هذهوولرةتتماتم.أنتلعليهاوللقضاءمهدها،ني

4أليقظة"هدهإلىالطريقيثرتاليهييومئد،القاهرة@يالنميسةالكتب

@@الغداثيووتلامذته؟الكبير@االجرتيلها@االبدءص@حقلالتي

صادمرنسيةادحلهو@لولاقلحعضسدلالكادوتلامدتهما،@االرليديو@ا

الحملةجاءتماإتمام
عقرفي@االيقطةداوأدالأكرةالهد@لهوأحله،من

منديهاال@تاهرةأصا@وماالتلات،الحملةيسواتكاتشكوبلادارها.

وسمحاليعالتدمير
الكبلىوالمشالور@تمىأحباعصاغنموماالدماء،

أسكافيامتماثياحدثاكله@لثكانوشراسة،بمحورقمعهاتموالصغلى،

ليوضياعهمالأرص؟فيوتمرقهم@االيقطةرؤاد@اتلامدةشملتتيتإلى

أستمعدلاألالوالمرنجالفرني
@اةيكود@أدالعتافالسمشهؤلاءع@

يتر@الونالمستشرقود@اكار@امذوأسمائهم،دأعيالهمعلمعلىاالاشراقا@ا

قدالاستر@ق@اوكر@ايكودأدأستعدلاالعلماسسوعيره@االحبرتي@على@

والهأستبعد،لاجهرة،أوغيلةلعضهمقتلالسععيى@تعقدسفهاءأغرى

كار.دلكئيأعلم

@تسأوواستأصلتكادت،أويلىها@بتوخركادت،أو@األيقظة@اوثدت

أوألائها

داحهازأحشاءفيالمسقكقالجهازهو@االاستراق"جهارإن

لاستهمتولولاهالطريق،ويهديهمالهمايربأالتتير!،داحهازوالاستعمر"

المتخميالحبيتالحهازهداكانالضلالأو@ي@فيوهاماالمسالكعليهما
وأهلهاالإسلامبدارجداواسعةضرةاكس@قدوالبحت،العلمعباعةفي

نذوسكالها،
مشحفيا@ييدتوهو.تركة،فيالإسلامدارقلبديانساح

مقامهومدالمسلمة،وممالكهاإفربقيةوحو@ومصرالثامفيثمأرجائها،

ولنطتععالمكدمىيرفبرلأ(1)
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ضتغئعلةخبرةكانتعرالسالعالقرنليابهدليالإسلام@ارفي

بأعيالهمرحاللأفرادتمالمحتلمة،لطحاثفهاتممحتمعة،الأمةلحماهير
سمماط@حرةكاتوالحركةوالمكادالإسممعروفواحدأ،واحدآ

الفصفمةوالإراثةيستجيص،الديالميالالهوىوبمكام@والقوة،الصع@

المعالمواصحةمطمةمدروسةخرةكانت@يالاستحابة،صتمتعالتي

@ي
@

@االاستتراق@ا@ن

مرأعمالالمسهاكتبعليه،السي@تطاولو@ع

همريست@الإسلام،داروعيرالإسلامدارأهلم@الالاو@وشذ@اليهود

الإسلامدارحماهيرسرمدروسةأ@كاروفيتارة،حرتهزقعةلتوسغ

تمأحرى-تارةعايانهوللوعأمورهتصريصدىوللتحكموعامتها،حاصتها

المنةلرإشعالمرللتمكر
شملتمرقبزإحداتالأمريقتصيحي@

هذاكلئراد@مالديالحفيالكيدصوتثمغلهموتمرقهمالاس
@ييتم

رجدودارأهلغفلةالعفلة،وراءممروتستر،وصرهدوء

الطرقكديشحولالتيالعريةالأشاحهدهحثيمهوعنقصتهم،

الممص،التورقيالسئح،ورقيالتاحر،رقيرفي.كلفيوالرارع

دالمحهرضىالذيالمسلموزيالعلم،غيرشيءيشعئهلاالذيالعالموزي

@يدحملوهوا،@@ودالإسلامرنا
الإملامعلىمموماححراوللهعمله

وأهله

العر@حزيرةماحلإلى@حتيتأإسراعامسترقوهالئسرعإدحلترا

والدساث@والمكرولالدهاءارهب،عد@احمديقلمحيثقية،

حاع@
عد)النيقطةإلىلتدسسوالمعيى،الناصرزقيي

ال@اب!،
تؤلبكانتستاروراءومنوتحتويها،عليهاتسيطرولهايدأ،عندهالتتخد

ولي@@ينهايحولتطويقااليقطةلتطوقوتخؤدهم،حلىأتهاوتؤل@تركية

ويهمى@كانماوكانالانثلى
حركتهاعلىوالقضاءاليقظةهذه

المستشرقيى@ا@اخبرةلولاألهالانكشاف،كلمنكثفألاتوهكدا

ديمذوثمالإقامةفيطيلونفيها،ويقيمونالإسلام،داريجولونكالواالدين

كاديتخمط.عميائهديالاستعملىلطللولاهلالملاحطات،الساسة
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منجرشمائعىءالديهوالاستتر@ى@الا
احتلا@علىالأورليىأشات

ماسيم،أ@
وطابىوراهصوسيمسيومشمروسثحومعامروصالعتاحرير

آ@واليهالوطء،ح@يحفي،ليرحفوا@صمتومتكس@وصقاقوأفاقمعرفة

الإسلام،@ارفيتقيمكيرةحاليكالأشدهؤلاءسالرسعلىتكود

@ييكؤنأدالاشر@قطااستطعاوتطاوإآلسود
الإسلامدارقل@

الديىالرحالعمادهاأورلا،شعو@صو@تةلمهممتحيرةصعيرةحاليا@

ويقيمونالإسلام،ثارلعاتعيرهاس@لبةالعرويعرلردالتجلىة،يحرلود

مالإسا،دارفي
ويتقوضافط@،ويألمهمالاسيألمواطويلة،فذدا

ليتتجولالتيالغريبةالأشاحهذهفيوالكوالتخو@التخ@حدار

ولائفرعةغيرآمةوالثوارعالطرقات

تحلىميكبيرةحالياتصلىتقدالصغيرةالحالياتكفتالأيامومع

أئئتحيتالتجلىةالطرلى@ياليدلهموصارالأمروتفاقمأورلة،شعو@

كادآخر،خبثأعملا@االاستشر@توتولىاوهاد،هناوالقيساريكالجالك

حداثارئحند@ي
هم،وغيروالمالطيي@والأروامالأرسم@

ويدر@همالعظام،ليالغائرةبغضاثهوبلهيبالمكتسةةلالأحقادوئغذيم
محهمويحشدالإسلام-ثارأهلمعلثرة@يوالماقوالمكرالدماءعلى

دارفيالمقيميىاليهيوسأوربةيهيدمنطوائصأيصا

ماوأحطر
المستمترقي@وئحطرالإصلام،دارفيالمتثرقونلهقام

لأش@
لازموالحامعة،الصاحدفيوجلىرالإسلام،أهلرفيمهمنجسمى
بصيامهم،وصامالإسلامأهلمعوصفىوالعلماء،المثيحدروسحصور
يعر@ولاأحد،يهيرتبلاملماالعلموطلبةالمسلمنجماهيروخالط

كسئرمسلمو)نمامها،حاءالتيبلاثهأوأصلحقيقتهأحذ

"هؤلاءمنوكتبر

يلةطوإقامةالإسلام@ارفيأقامصالمشثرقيبى،
الذيفقور("الوطءالخفيالمتسترالمحدالداهةكالمشرقمتماثية،

المرنسية،بالحملةلعدثدوالتحقالإسلام،دارفيبتحؤلسنةأرلعينقضى



الحل@ييفارقهلاالذيونحثهوحليلهومثارهنابليودشيطانلكان
اللغكيعرفمتبحرأليا"المؤرخ:الحرتيقالكماوكانوالترحال،

"والفرسيوالطلياليوالرويةدبةوالعرالتركية

وأعوانهالاسشر@تى"لطعترالتلعالقردوفيكار،وهكدا

محتلمةميا@ينديالوطءحفيئسريحألاطانشطوحالياته،
دي

الإسلام،ار@
@ال!ثارجماهربيريثميعوهاأنوأر@لواوأحكمح@ا،لوس@اأفكلىلبت

لام،

حينالفتنلرادإشعالمروللتم@@وغاياته،أمورهتصريصليللتحكم

عنويغلوهمويصرقوهمالاسشملالقىبهدهليمرقواماشأ،ثلثيرود

@ئر@الديالحفيالكيد

وسكان،ماوكانلهم..
التيالقتتةاليرادهده

ليالنصارىقةأشعلوها
اكللاد

م
1سة 8 6 0

الظروفكلهيكاليم،

اللادهدهإلىبعد@يماالأ@رليةالجيوشلقدوم

فيواستانبولفيالإسلامدارإغراءديوقناصلهألاستثر@قده"ونحح

سكبيرةبفكلإرسالوعرهامصر
م@لتغرفأ@رباإلىالإسلامشا@

لهمئعدالاستثر@قكانولكنالر@ق،المظهركادهداالمتقدمة،الحصارة

إلىيي@واقلائللعديسحاتثمعيه،علىالإسلامشا@ليصنعشيءكل

والأعمال.المناصبليولواللادهم

سمي@صيد@ي
شبابيصاحمونكفواالدين"،المستشرقون"تلقفه

وث@ائهمأحابيلهممنمحلصرالئبلهؤلاءيك@لموئوخهونهم،الإسلام

وص@ااسنغرو،أبرعالشبابفاستغثهاومداصتهم،حاشيتهمورقةومكر@

ولوميمابئتحافدوأفكارامعانيفلوبهمقرارةفيوطرح@اآذانهم،في

يزيدونهمو@منهم،كلنفىدخبلةفيتمرجىوئمراتهاع@اذهاوعبرفوا
أيضاانو@رهاتحتولألفألو@رها،لألقاالمحافلروائعبثهادهملتة

شمائلفينيحتال@الأئهةذويوالرحال@لعاريات،الكاس@اتالشاءمماتن

يعتر(1)
3/6لحىتن@



مماالراعأوالتزعوهمعملة،ععلتهمورادوادتة،درا@وهمالأورلة،الرقة

وأعرصواالقربلماصيهمكرواو@ألفسهم،نسماديه،يعيتودكانوا

طتلاحقهماليحطاطيمهمسالجديدةبحياتهميجوروسلىع@اعه،

وأهلهاص-للا@صمئخرجودحاءواأثمةسواتسعدللاثصمإلىوعا@وا

إلاللعحصيااالنوراإلىالظلمك

والكراهية:والغدرالخبثمسيرة

الهحري=عشرالثالتالقرنديالإسلاميالعالمالوصأصا@لقد

عليه@اولداوالعلم،والعقليةوالعقيدةالدعهةليالميلاثىعترالتاسع

إدهوالهرم،الشيحوخةيعر@لاوالإسلامواليحوحة،والضع@الإعياء

ش@حواالدي@همالملم@ىولك@كالثمس،وقديمكالصر،حديد

سعةطرةوصعميا
ديعقريةولاوالإلتاج،التفكيردىاستكلىولاالعلم،@ي

ومراياهللإسلاممفئراجميلآعرصاولاالدعحففيحماسةولاالعقل،

القليلالناثوإلاورسالته،

وهمعقليتهمفيوتأثيرالمثقفلالتبصلةولا
والجيلالغدأمة

والرسالةالإنسانيةدينهوالاسلاملأدلإقاعهممحاولةولاالمرتجى،

تقصيلاالذيالخالدالمعحزالكتا@هرالقرآنوأنالحالدة،
لاوعحائه

ورسولالكرىالمعجزةهوالرسرلوأنجذته،تلىولادحائرهتنمد

فيالآيةميالإسلاميةالريعةوأنكلها،العهودوإمامكلهاالأحيال

وهيالتثريع
والإشراتالصالحةمآربهاوقصاءالحياةالمسايرةالصالحة

المدنيةأسل@هيالروحيةوالقيموالأخلاقوالعقيدةالإيمانوأدعليها،

الوسائلإلاتملكلاالجديدةالحضلىةوأنالكريم،والمحتمعالفاصلة

مطمعولاوالغاياتوالخئقالعقيدةمصدرهيالإلبياءتعاليموأنوالآلات،
"والغاياتالوساثليي@لالجمعإلاالقزلةالصالحةالمدليةفي

تمر@شاكر،محميعرتلأ@لالقةل(1)

4ص@لاثس@لملد@للم(2) 1
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الدىوالعموالمحدالعرأعطا@يئقلحود@يالملمودكادلاو@يحما

ملوإداوتحتهدونسعىتعملالعرلةالأممكاتآلائهم،عرورتوه
ديالأرصرلوععمروالعر@،الرقإلىويمتديتددقالعرلةالسلطه
ولمحتحماالطويل،سماتهمم@اليامالغاللودهؤلاءتنهولماواحدقردمدة

العحصرأوادلك،أناءفيالدلاعلىطرأمادايتم@مودأعيمهم

معا،واللاحالقلمقوةلالقوتي@-مدرعةالمسيحجةأورلةتلقاءهمرأوا

مرالبرتدلكعدججعالالقوتيىالأرصليوالسياثةلحكمومشدة،

هليمود@عالعر-سد@ودوتحاول@ا،اليقطةدالواءحملت@ئهالمسليملي@

كاتماولكهاالرق،للاد
علىواللاح-الفلمالقونب@-هاتيرم@

هحمتوقد@ا،تقدمكماوحهها-ليوتحهرمتفتمل@طتتئدكر،شىء

العصر،رلوالعالملاسمةكلىو@هديهاتدويهاليتيصالتىسملسماتهاأورلة

إليهايصلماعايةأ@هاالاطرإلىئخيلدلسفيةعلميةلصبعةوصسوها

يةالثرالعقولونتعوألاحتاراتالدراساتومشهىالإلساني،التمكير

ما@يهاوكانملات،الطوعصارة
وتصدقهوالمشاهدةالاحتلىعلىيقم

الحقوديهاوالتوهم،والنحيلوالتحكمالافتراصعلىيق@موماالتحردة،

والحقائقوالحهلوالعلموالاطل

م@الأعطمالسوادوسلك
مدهبكادالديالمدهبالمسلمةالأمة

قبلمبىحاءهمماكلأدهو@لثالأرل،مذالهوانوأشاءالضعفأهل

بمحةومعرزاالحديدئم@مدغمأ@والنطريات@والماد@الأفكلىسالعر@

الماترةالعقولوصألزلهالألوان،سمترومزخرفاالعلموشهاهدالححع

وأمالهاالإيماديجبالتيالحقائقسرلةهؤلاءالحغلوبةوالعقليك

كانتالتيالعتيقةالمدل@والقرانيالخلقبةوالمادص@الدية@السعتقد@

لاقه
التيارهذابهافمب@قددحسب،والآئلىالتتاليدم@أص@ىعلىفيهم

أنيشعرود-لاحيثمنقلوبهم-سويداءفيواستقرالقوي،الحديد

@إوالصو@للصحةالمقياسوهوالحقهوالغربمننيما؟كل

5رد@لسحلد@لحمرص@ل@(1) 6
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محططاتالنقتالإسلامثيارصدوالكراهبةالحقدميرةوأثاء

معالعالميةالصه@ية
اورلة؟يهودساهملقدالعالمية،الصلييةأهد@ف

لآحنوصدرايحدوالمالذينالإسلام=ديارلييعيودكالواالذيروالهط

الديية@الاصطهاد@يكرالديالممتوح،الإسلاميالعالمليإلا

لشطواكماالمسلمبر،عفولليالملنمالسمثسقليساهمماوالعصرية:

وهاك..هاالإسلامدارأصابملته@ححركلديرلي

رسولطهرأنمدللإسلامالكيدليواحدةلحطةتفترلملالصهجولية

مكادكلفيقاومههالمدية،فيالحق
وظاهرة.حميةمقاومةزمانكلو@ي

دمفيسريعآاليهودتحرك
نلىئؤججودتحركها@ا،الاستتر@قلا

خىفساداالأورليةلالروحوعاثواوالحقد،البعصاءللهيبالمشتعلالعصص

كماتحروالإعلامية،والعلميةوالاقتصا@ي@المالية@القيا@كادسمالهمكار

م@وتحركواالأورلي،الحسمليحميةوئيدةبحطى
تمتيت@ىومعهحلاله

الإسلامية.الحلافةلواءتحملكالتاليالعتماليةالدولة

@ابال9مفتمرغقدأدومد
1عامسويسرالي 8 9 7

الصحميلرعامةم

قدكانيقلمه،@االيهو@يةالدولةكتد@اصدوروبعدهرتزلاليهوثي
المتح

للسطي@ىإلىالطرلقلقالإسلامىالعالممهاحههلىللعملحدلدمحال

كانتالتيالاستعماريةالقوىمخططحرومنديهالليهودقوميوط@لإقامة

1هاعاممذانطلقتقد 7
إلىثمالفرلة!الحملة@@اسمتحتمصرإلىم

3عاماثرالص 0

أحرىمرةمصرإلىثمام،مهاعامتول@إلىتممام،

وديام،ول2عامأنكلتراقلم@
بي@@وياالصهلكانالمرحلةهذه

دي@جليزيوال!الفرلسىإلا@شعمارير
الفمالة،الحلالةتضمالتيالمنطقة

طويلبوقتفلكبقتقد@كاتهولاندةفإنالصورةتكتملولكي

وكانتأندنوشا،اسمالآدعليهبطلقوماوجاوهالملايوعلىلالاستيلاء

أيديفيسقطتقدالحليحم@أجزاءوكانتالهد،احتلتقدإنحلترا
منجزءأكلههداوكانإنحلتراورثتهاثموالبرتعاإلساليا

الاستعمارمحطط

الصهللإيقاعالأولىألعالميةالحر@@هايةليتكاملالديالحدبثالعرلى
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وحلولوالعر@ق(موان)الحجارالعرليةالمنطقةفيوالتركالعربلير

لدلأوإنجلترالرلسا
ليالعتما@يةالدولةم@

أدارتهامعركةبعدطقالمطهده

الأيامم@يومديوص@الديلورلر،"المتمرسالصليبيلمحقا@قإ@حلترا

المتؤح.يخرالعر@فبكلأده
@يئعطى@لط@لأنئعذاالمحططكاد

مثلتالديالممرحهدا

دلسطيىعلىإلجلترااستيلاءوانالعالميةللصهيوليةكلهاالروايةهدهعليه

1عام 9 1 8
م

البهودأيدي@يالمقدسليتلمحما@يهاتقعلأدتمهيداكاد

بدأالذيالمدىالعمدالواسعالتخطيطتنىء@هداالأحد@ثومراحعة

صلاحقيقتهوهو@يالحميد،عدللسلطانهرتزللقاءيقلاكروقتممذ

سذةتولىالديالحميدعدالسلطانإرا@ةهيالأولىالإرادةإرا@نب@ليى

الحلالة
دي

1عاماستانمولالأسلامدارعاصمة 8 قادوالدي6،8
حر

كة

تحتالامعملىمياجهةليالوحدةلشلكرى@ي
3

الإصلاميةالحامعة1

كلولت@دالعثمانيةالدولةلطاقخلىحالعالمملميجميعمعلتعمل
والأقطلى.ه@المدوالقوىا

تمريقتستهد@كانتئخرىلإراثة@مصا@الحركةهدهكانتربولا

المسليمأقطارإليهاتحمعانلتمكينهاسولي@نصهاالعثمانيةالدولة

آشديىالصه@وكانعميقاالنضالكانولدلثحارجها،فيالتيالأخرى

الإسلاميةاللادعلىالسيطرةسبيلفيكلهاالعرليةالقوىتكاتفت@قد

عدة@سنو@إنهاكهاإلىعمدتأنبعدالعمانيةالأمبراطوريةوتقسيم

الحميدعبدالسلطانجاءسائعةلقمةباتتوحينوالمفامرات،لالحروب

كدلكإزاحته،منبدلاكادولدلكالاستعملىمقلىمةعلىالحنرليعقد

إلىمدخلهاهيالعتمانيةالدولةأنترىكفتالعالميةالصهي@يةفإن

هيتركيا@خل@خطيرةبؤرةليبعيدوقتمندالعذةتعدوكانتللطيى،

الإسلامدخلواالذبناولكالدولمة،فيها@تتجمعكانتالتيسالحنيك!"

منها،الإصلامي@لحكمحروجبعدهاجرواالذي@بسبانيايهيمنتقية

علىالالقضاضخطة@لإعد@الملحونيةألأوا@لمحاللقدكفراو@لذين
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والتغلغلوالترقي،ألاتحاد@@جماعةاخواءأستطاعوأوالذينالعثمانية،الدولة

الحميدعدالسلطافىإقصاءلهااستطاعواتمومنعليها،والسيطرةفيها

عجبولاعليها،والقصاءلتمريقهاالدولةعلىوالقياممثروعه،وإسقاط

1عاممندالحميدعدإسقاطلعدالاتحاديي@حكمطل@مي 9 0 عامإلى9

1 9 1 العر@طرابل@وسلمتالأولىالعالميةالحربليالدولةهزمت8

دلسطينإلىاليهودأمامالطريقولتحتإبطالباإلى

السدطان@قيادةالإسلاميةالقوىلينالصهل@حقيفةإدىودسعد

العالميةوالصهيونيةالاستعملىيةالعالميةالصليبيةقوىولي@الحميدعد

الإسلاميةالحلا@ةلإلغاءتمهيداالحميدعدقاط@حققه!مامدىلعر@

الحميدعد@هاقامالتيالحامعةالإسلاميةالوحدةحقيقةلعر@لكي

النصفخروكلهوالعالمالعثمالةالدولةواقعلوضوحستصورأنيح@

أشدالعتمالةالدولةطغتوقدالميلاثيعرالتلسعالقرنم@الأحير

وصععلىالغرلةالدولتحمعتوقدالصعف،مراحل
للقصاءالحطط

حميعاولرساوألمالياولريطالياروسياكالتوقدوإدلالها.وتزيقهاعليها

3رفيتتردالالويةإلىلالاصالة
الحططهده

اءالأجرانتلاولي

لةالدوديالعريةالأحزاءلت@تسيموالاستعدادواسترحاعهاالدولةمنالأورية

العربية.والجريرةوالعر@تالثاموهي

الدولةعلىشديدآتركيرأتركزالعالميةالصهيونيةمحططاتوكنت

هبكليإقامةفيحلمهاونحقيقإلى@لسطي@الوصولئبمم@العتمالية
وملطالاللمسلمينحليمةالحكمالحميدعدالسلطانؤليللماسليماد.

سلاطي@لهواجههعمايحتل@نحوعلىالموقفواحهالعثمالةللدولة
بالتحعةإحاسهكانحاسمةحادةمواحهتهوكالتسقههالدينعتمانآل

ومنلالغأ،المختلمةلالتيلىاتوإلمامه@كرهوسعةذكاؤهوكانكيرأ
فقدهنا

@الأحد@م@حرى
خطتهوضعأنيلبثلمثمشوطأالمرسومطريقهالي

الز@حفالاستعماريالعزولمو@حهةالوحيدالطريقألهارئىالتىالمحكمة

حطرل@.مؤستي@@يالعثماليةالدولةد@حلتنسكلقدكاروالذي
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سعدشميتالتيالمتاةوتركياسالوسيكفيالماسحديةالمحافلبحداهما.

ثقالةالمئقمشم@محموعةصمتوالتي"والنرقيالانحاد"
وصجمرلية

أعرواصالديروسالمرلسي،وخاصةالعرليالفكرىالولاءأصحاب

لكيالعئما@يةالدولةأمامشللالأنهالعر@وكتا@المستشرقي@طريق
وطرحكاملا،التماساالعر@ناهجلالتممم@إلاوالقوةالتحررإلىخصل
رحعة،غيرإلىمهوالتحلصالقديمالإسلاميومهحهاوأسلولهالكرها

المطثلالعورسلالتمستوحدهاتقفأدتسطعلمالحماعههدهأديخر

الوحهةووخهتهاعل@هاوسيطر@الصهيولهالحركة@حتونهاتموسالماسولية

ليارتضتهاالتي
الحميدعدالسلطانوكادالعثمالية.الدولهعلىالقصاء

هد@هحذد@د

الوسيلةإرالحوهداعلىالعرليالفودمحاحهة@ي

مكاركلديالمسلميىتحمعهوالاستعمالم-قيالمودلمواحهةالأساسية

الحامعةالعثماليةالدولةلواعوتحملاليالإسلامةالخلالةجاحتحت

وم@والترد،العر@لي@كيانها
هوالذيالعثماليالسلطادعلىكادها@قد

حميعفيالمسلمشينا@يأدالمسلميىخليفة
معهيقم@اادالأرص@ألحاء

في
وم@الغربيالنفوذمهاجهةليواحدصف

المعروفةصيحتهكالتها

اتحدوأ@االعالممسلييا"كله.الغر@هرتالتيالمشهورة

ومى
والابويةوالاستعموالأوربيهالدولواجهتهالذيالخطرلدأها

ديالعالميةوالصهي@بة
والعدرالتامروسائلكلالتمطىليوأحدتعص،

الملطادولكىبهاالقئمعلىوالقصاءالخطةتحطيمسبيلفي

الحركةهذهبدأقدكادوألهطويلأوقتالدلكيصمدأناستطاعالحميدعد

1عم 87 9
ليقحةلياللواءهذايحملفىفقداققريب،وجهعلىم

أويتزلزلئنثودكاملةعامأثحثيىالأ@ريةالسياصةعياصفمياجهة

أقيستطيعماالعمكريةالقوةمىيملكالحميدعدالسلطافىيكن@

@ا،اللهإلاإتهلا"كلمةباسمالتحمعإلاالعالميةوالصهيونيةأورلةلهيواجه

حسا@،ألفلهاوحسبتأ@رلةبأسهاخيتعلرمةقوةالخلافةلواءوتحت
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منعديدليالعرلىالفودتحتللسلطارالموالررالمسلمونكادلقد

روجةقوةيمثلونالهندقلىةوحاصهودرسالريطاليااحتلهاالتيالأقطو

محططهتنايدلىالسلطانمصىولقدحطيرةأهميةثات
وسرعة،قحة@ي

وحملتمكادكلقيوذاعتالإسلامةالآلاقكلالدععشملتبحيت

اللادمنصقعكل@يوالمنشآتالمد@رسقهامهلافعاإيحالياعملامعها

افأطركلليالبتماماصرعانالد@.للدعاةمدرسةألثقدوكانالإسلامية

وتركشاريقيةوأ@ومصرالمحيطوجرائروالصينالهدإلىالإسالأميالعالى

عمدكماالعثمالية،المملكةوأطرا@العر@،وسدوألغاسستاد
الأمراءمع

الإسلاميوالإحاءاليرواطوغمقوعقهدمراسلاتالبتاعهدهشتى@ي
ودولةليهمليما

لي@الاستعمارأخحهالديالخلاتوأنهى
بينأووالشيعةالة

الأ@غاني،الدي@حمالالكبيرالعلأمةلدلكاستخدموقدوالفرسالأتراك
صلحاوأجرى

مع
القديمةالخلالكأمروصفى@ارس@ئاه

لعملهواحهةجعلها@ماوحدها!الفكريةالحركةهدهعديترقفولم

لدأهالديالكبر
لي

وأساطيله،جوشهوتقويةوالحسكريةالحربيةالقوةلاء
لقد

كبيرعدددخلهاعسكريةمعاهدألأأنيلثولمألمالية،بعتةاشحدم

سالممتلىي@ال@نمن
وقدومصروسوريةالعر@تسالعربشد

وتوخدتبال@زابطالمسلمينعص@ثذفاالمرجئغايقابل@الخطةمصت

حديدةثقا@ةينشرودالإسلاميةالفكرةدعاةوكادالجامع،بالعملفكرتهم

القيصريالأورديوأقخطر@الزاح@الغرديالاستعملى@مهاحهةق@امها
خليفةالحميدعداللطانحولالآمالوتركزتحميعا،@لمهيوني

علىةالخلا@عاصمةحولوأهلهاالإسلايةالدول-وترابطتالمسلمي@،
اسمهيذكرون)@كانراالفوةعايةسلعنحو

لهويدنجونالجمعةخطصفي

عايارمنوخئهيكافة(الصلمنسعلىخلالتهص@اسمالروحيةوالطاقيلالهلاء

وشمالالشرقيةالهندوجررالهندفيأ@ربة@ول

حليدسكةبن@رهذا@لصدد،فياللطادأعملاأبروى@
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الحجازليىيرلطالديلرعهاوكدلثوالمديةثف@بينترلمطالنيالحجلى

لالعآتقديرأالعملهداوخذقد20،وبعدا
وتبرعحامكادكلليالملميرمر

أحطر@لمروعك@كادصالدهبة،الجيهاتمنمحيينتلاثةمنبأكثرله

تعيرللغر@مذراكانفقدالسلطادعلىلالقضاءغخلتالتي

يهر.إسلامي

وحملإل@هادعاالتيحدةالمالإبلاميةالحركةمهاقفأحطروكادس

علىاليصرةفيالصهيوليةالحركةأهدافمعلى@هوالحميد.عدلواءها

جههاومواللسطيى

دييروناليهودكار
علىحطرآمحيفاشحاالعتمانيةالسلطنة

1بالمؤتمرعقدأنفعدمتقلهم، 8 9 7
الإسلامهالو-روةحر-فوكفتم

نقدولنلكنلسطيناتتحامهياليهودسطروحهةكانتاستحصدت،تد

محاولةفيالحميدعد@لسلطادوحولالعثمانيةالدولةحولالحططتركرت

طألاحت@ث@
مهم

الصعفمنطر@فيأنه
ولي

حالة
تحعلهالاستدالةم@

الجخلأصحابقلمىوهملالدهب،اليهودإعراءلبكراء،يحضع

ووسائلك@رةوسائطواتحلتالوقتفلكمذالمحاولاتويدئ@الدهبي،

قراصو-@امرر@حيالتلاثةاليهودولقاءعليومالأبرطوروساطةمنهامتعدثة

الدولة@ياليه@حاحاملويموضيومعههرتزلولقاءليود@ا،حال-

الئحتةاليهودمقاللةعلىسابقةوهيعوشاليهوث@مرال@ولقاءالعثمالة،

تم
ولرجالللسلطانهرتزللقاء

فرضتقديمإلىيرمينروعالمقابلاتهدهححلسعرضوقد

وشاء@سطولالدهية،الجيهاتمليرنأسحمسونيبلعالعئمالةللدولة

السلطانلحزانةجهومليونهإلعلية،الدولبمائراصيصللدلاعكامل

قر@لهمصغيرةمستعالرةلليهودالس@احمقابلديودلكالخاصة،

.@ت-/جبدأباءيهايخرلالقدس

ء

وحتى
سالردئحهثابمة.و@لراجحةحوجححةكلهاوللخاصيلظيلىلا
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تيئأالوملعديبدلألأهرتزلالدكتورصنعواالحميد.ددلللطادالهائي

@يالمحاولةعن
أتحلىأدفحتعدألت@ا@بيبملسطي@الوط@داالأمرهدا

هيللملكيليستداللادالعير،إلىلتده@اللادهدهواحدص@شبرعن

ملك
سصملاييهماليهوددليحتمطلدمائه.ترا@هاروىالديشعي

الده@،

أعداءلأموالئتحصونوراءتحشءأديمكرلاالعليةالدولةلإد

ل!ا

لليهيالمقدسليتليعوضمةالتلىيحليأتحمللأدمستعدا

لحمايتها!المسلمودكفمئالتىالأمالةوحيالة

عامأبيبتلفيلالألمايةطبعتاليمذكراته@يهرتزلأوردوقد
1 9 2 السلطانإد@الأخيرة:ابمحاولةتلبعدوقالالمحاولاتهذهقصة4

والعربالمليمصأحمىالديوهداالمذ".الريصالحميدعد

1عاممنذ 9 0 هرتزل.مذكراتترجمتعندماقريةلسهاتحتى9

ومن
التيالعربيةةالصحا@وتالعثهاالأورليةالصحالةالطلقتها

أمثال.منالثبرية،الإرسالياتخريحوحركتهاقادوالنيمصرليطهرت

وغيرهمأنطودوفرحصروفويعقو@نمروفىسسرك@سليم

حولالصختلمةالاتهاماتو)شاعةومعلىضتهلالسلطانالتشهيرلواءحملوا

@لتيالعالميةالصهيونيةلحسبالر@يثةالصورةبتلكوتصويرهشخصيته،
الكريمالحلمميتفهبعدللرجلوالانتقاصالكراهيةروحلإشاعةانطلقت

الفتنةعواملإثلىةالححلةهدهعليهتركزمااعظموكانمطالبهم،س
لين

العثمانيةالدولةفيالمحتلفةالعاصروبينالإسلاميةالحركةقاثة

وحا

اللوردمصرفيالحميدعدالسلطانحركةهاجممنأقوى

الدولودعاضلىية،حملةالإسلايةالحامعةلكرةعلىحملالذيكرومر

وكذلثالدعئهذهوجهليللوقوتاقجحعإلىسرتحريضليالأصربية

التعصببؤرة"بألهااووصف@غر@يى،واللوردالفرنحيهانونوهاحمها



المسيحيةالغربيةالدولقو@تتحديإلامهاالقصدلي@وأنه@ا،الديي

حمسي@صتقللافترةحلالوالحر@المسنمورطلوقد
يرمونعاما

والصحفوالصهيولةالاستعمارلأنواحدة.قوسعرالحميدعبدالسلطان

المقطم،مصر@افيوحاصةالإرسالكمدارستلاميدأصدرهااليالعرلة

منوعرات"سركي@محلةالمقتطف،الهلال،الأهرام،
الصحفهده

هذهانتقلتوقدالمشد.الأحمرلالسلطادالحميدعدتص@كانت

@العبلى@
م@وماالعربي،الأ"تلىيحوكتباقريحكت@إلىالصحصمن

مسلطتأصحتالتي@العلى@هدهعلىإلا@حتوىالمترةهدهزخكتب

غذاهآحرتديرإلىلالإصافة
كىالرالاستعملىوهو@االاسثر@تالفوس@ي

@العثماني

إلىالحميدعدالسلطادوحههاالتيالشديدة@الدلى@تلككانت

1عامهرترل 9 0 2
تفررأدالسلطاد@عدعلىالعانةالحملةشلدإيدالآم

العامللرئيوإعدا@أتمهيداإلهؤخهتالتيالحملاتهدهوكانتبز@حته،

حتىوإسقاطهلاعتيالهمحاولاتالوقتدلكمندحرتولقدالغرضلهدا

وقع
1عام@لث 9 0 8

فبالاشتر@الاتحاديوربهقامالذيلالانقلابم
مع

ممئلةالماسونية
داحلالكامةاليهودي@القوةهيوالدو@مةالدولمة.@ي

تاريخبعدالإسلامودحلتسالونيكمدينةاخ@لىتالتىالعتمايةالدولة

العتمالةالدولةليالملسرلةالمحاللأش@النيوهيمعروف،طويل

الفتاةتركياوحزباوالترقيالاتحاد9لحماعةواتصلتالغاية،لهده

صالتحلصعلىالرعلتوتلاقتللعمل،محافلها@لفرصةفيلهوأفسحت

يأخذبدأقدفلكوكانالحمدعبدالسلطادومنلتركياالإسلاميالوجه

وكفتالمملمينإلىدعرتهالحميدعبدالسلطانأعلنمنذبقئطريقه

فيالعالحيةاليهرثيةل@رككثيرةترى
السلطانكادوقدالاتحاه،هدا

المؤامرةويعرفالداخل،فييو@جههاالقوى@لت@هذهيعرفالحميدعبد

@لغربيينالئقفيندئةكله:المخططألحاديعرفوكانوله،لفكرتهئدلر

المثرقي@أيديعلىوتتلمذواالمرلشةالررةأدكارعلي@همسيطرتالذين



مصرفيالمنشةوثمارهالبافىفيالأحنبةالإرصالياتوحركةلاجة،مى

الإسلامية،حدةوالالإسلامعلىأحقادهاتحملالإسلامية،واللادوسورية

سالودك@يالماسوديةوالمحا@ل

كاندقدالمتاق@تركيا"وحربمدحتعلىصقدالسلطادكادوإدا

فىالعالميةالصهيوسيةأداةالعالميةالماسونية@ف@تحتوأقعوربأ@همعالمأ

هدهكلحرضقددلسطشمىاليهودتمكي@@ودموقمهوأدالوقت،لك-

الحمبدعدللسلطادكثيرةتصريحلتإدالاسقضاصلإشلىةوأمذهاالقوف

فيالصهيوليةلأهدا@عالمآكارأسهتكشص
فقدوللكالمكر،الوقتهدا

محططانهمعلى@حطيموعمللا@االمتاةو@اتركباا@لاتحاديي@وحهلىوقو@هكاد

لا@عالي@
إلىالنظرةفيعمقأكادولكهالعتما@يةالدولةل@هصةكراهيهم@

داحلالمسلمبنامالنحمىكاتالنيالقوةهدهلنديرالعبنةالأهدا@

رحهاوحالدولةا

دحلواأنبعدعلىالحميدعبداسلطادلطرهصدفونقد

1عاممنالحكمعلىوسيطروافعلآالتجربة 9 0 1إلى9 9 1 بهقام@اوما8

مماوالصهيونيةالاستعملىلمحفطاتكاملةوتبعيةللدولهكاملتسليمم@

المفحوجهليالحمسمموقفهوجلالنظره،وئعدالحميدعدأصالةكش@

بمقاومةالوقتنصوليالإسلامية،الوحدغإلىبالدعئسمسهالاستعماري

الجر@طريقةعلىالإصلاحهوبراقامطهراتحملكاصتالتيالبعجةهده
حدعولقدكله،العر@بالفحاء@يإيمالاأعماقها@يتحملكا@تليمما

ألهماكتمثمواماوسرعادالأللاوأقاموالاتحاثيي@،والعرب،المسلمود
لهمعلىالحميدعدمقدرةإدوأ@يابهالوخ@فدإلىألمسهمستموا

ما

كادولكمهكتيروفى،يطىمماأكبركالتلهيحيط
معهيسحطيعلاموقفدي

منكتيرأكدولقدبه.تحيطاليثالأحطارالمسلميىيكاشفأد
يؤرخي@ا@

دايمالتيالحصورآخركاقالحميدعدالسلطانأد@ما@.لي!والاحتير
ا،@ال!حمما

م
ورليهالغر@مفامراتتحتالهيرهلعد5@يعالميوجرش@ص

السلطانلواءهاحضلالتيالحركةأديقالأيدابجقوم@



طبيعيااتحاهاكالتالخلافةلواءتحتالمسلم@ىتحميعليعد@لحميد

الصليميهأرعحكرا،لحاحاحققتلمحقدولدلكالموس،كليملأوأملا

حالبهمسالعملمماتديداإرعاحاازرالممهوالمهوليةالعالمية

عليهاللاقضاءحلةك@أصلاعئالىلواءحاملعلىوالقصاءلإحهاصه

ا@ميرطوتد

الإسلام:علىالأسودالحقد
هذه

المسلمير،عقولدىا@لاصثراؤشح@هاالتيالحقيقةهي

هذهتقدمكماالتشحرإوساليكوصح@تلايدهموحدوا
الحقيقة.هى

المسلميىم@يبقىمنيبقىأهله،وتدميرالإسلامعلىالأسودالحقد

ديمرتكسآولبقىالحقيقة،هذهعلىيستفيقلا
وطلمائهعفلته

هده
عليه،نصلماوهو@يادكاد،لماشديدإيحازفىالحقيقةهي

يناهلاألدافكرعلىمسلمكلوليكرسيكون..سو@ولما

مندائمأيق@أرالممصصالمتمهلللمتضرورياكاد@اولقد

بيىيمرقوأنوالصدقالعدلموقفالأخيرالعصرفيالعثمانيةالدولةتلريخ

وعثدتقريحأ،معا@8091استهىالذيالحميدعدالسلطانعهدعهدير.

إلىئمرهأسلمححىمسمراوطلالوقتمد@لكيدأالديالاتحا@يب@حكم

الأولى.العالحية@@عدالكماليي@

لابالسبةخاصةوصروريةواضحةالحفرقةلهده
في

@لث

ليشعيردلكقبلوالعراقودنسورية
للخلالةالمعارصالاتجاههدا

وسيطرالعتماليةالدولةولايةعهاسمطتالتيمصركتسبمالطانوال@

كادولقدوالسلطان،الحلافةتؤيدامملا2مدالريطاليالاستعمارعليها

رحالهمومحاكمةولبنانسوريةأهلسالتركيالاتحادحكومةلموقف

1عامالشالقعلىوتعليقهم 9 1 بلىالكليةنظرتهمليبيدانفاأثرا6

نصر@@لإص@طكةعد@لحبرو@لح@لطادد@ن@رر@لح@يلملأص(1)



ألاتحاثييىعلىقاصرةتكودأدبحصأ@هاوالحقيفةالعثمالة،الدولة

اشهتاليالححبدعدالسلطادمرحلةلي@التمريقوج@ها

1عام 9 0

،8
والمسلمينللعر@@بهاالعتمالبةالدولةموقصكاد@ترة.وهي

الفترةأماالأعمالأعظمسالواحدةالإسلامةالحركةوكالتكريمأ،موقما

صمح@أسحدتمثللإنهاالملطانأسقطواالدير@يهاحكماليالالة

إعلاءوالإسلامةللحدةوصرصآوالاستعمارللصه@و@يةولاءالتركيالحكم

علىرعمائهموتعليقسوريةديالعر@لتتريكومحاولةالطورالية،للحركة

وغيرهاسوريةديالعر@@يهايفصالتيهىوحدهاالثترةهدهالمشالق،

ما

اصوبهاأفص-
@يالقماليهالإسلاميةالدولةحسبم@ليتوهيللترك

ولي
لى@وصريح@ودالرقيةأوربةيحتصر@يالإسلامكاقالأتاءتلك

صححتالعالميةالصلييةتأد@عتر@،صحى@
مرالإسلاممحولي

طمال.قرونتمليةالدي@ا@هدوقراهالألدل@مدائىعيتلعدماالألدل@

ليالعسكريةالأتراكقوةولولاالمزيد،لطل@الجعهداأغرى@اوقد

حدثماوكرروارحمهم،القملالعالكلىثةهدهتلتالتيالسيى
@ي

ىأحرقطربأ

استئافالقمقررالحرلية،هيتهموضاع@العثماليودضعصفلما

الوسائل.بعضتغيرتوإننفسها،أهدافهموسلوغالأول،عملهم

وضرقها،أوربةجنوبسالإسلاممحومنلظرهم-فيبد-لاوكان

لقطعوأ@ريقية،آسيةالقديمتي@القلىتينفيالأولىمهاطهعلىالوثو@ثم
اد

وم@إيطالية،جنوبمنالإسلامممح@اأرا@وا،مالالع@-لهم-

يت.وكرصفلية

8ص@لثايئ@ةو@لح@عد@لحمي@@للطاد(1)



"

اللقادإلى@ولدزعرواحط@هم،إنمامفيالعالمبةالصلييةشرعت

لقعةكلليالإسلاممعالمتدمروأدالأتر@ك،تقاتلأدوالاتوقلى
م@

هده

1عامالسلقارحربوتالأرجاء، 9 1 2
ناحيةسالقماليةالدولةليرم

مرالأسود(والحلوالصر@،و@لعاريا،)اليونان،م@لمؤلفةااللقانو@ول

الدولةلاشصارالحر@تشهيأنالأورليةالدولخيتأحرى،لاجة

المسيوادلل@حاسماقراراالكرىالأوبىليةالدولفأعلنتالعثمالية

صليالةيهصرحفرلاحلىجةوزير@ا@الوانكلىيه
لابأنهالدولتلك

يسمح

فيللمتصر
لأنالحر@مذه

م@حزء@ييصمأوانتصلىه،تمرةيجي

دلا"إلىالمغلوبخصمهأراصي

العتمايخة،الدولةعلىاللقاد@ولشغلبالحر@تلكالتهتولما

هائلة..وحشةفيوأطفالأوشيوحادساءدالمسلمي@اللقاليةالحيوشفتكت

للمرحلةإتمامآترالوماأ@رلةشرق@يتصعكاتئحرىألدلاإر

المأإلبهاأشرداالتي

المياه،فيهتجمعتعديرايمتمهودالبقحهاتيكليالملمي@إن

الحما@،علىمرشكلهوي@ه،عرالقطعولكه
المددانقطاعمع

ووقدة

سطورة،عيرلأسبدحياتهمتمتدأريحالودالإسلامأعداءأن

ا!الأحل!لهميطولأنتلوالافناءبالقتلهلاكهميستعجلونفهم

معحياةلهمتحددترصمايدري:وس
التصحية؟وقولالعقيدة@

الغدقبلاليومبهمفليقكحا

1سنةالأولىاللقانمدالحووقعت 9 1 2
الألوفأتونهاليوقلكم

سالمؤلمة
العالمبىأسماعوصكتدكرلا-كماواثيح-والأطفالالاء

المطبعةباؤهاأد

أنلقولللاوراءها-..كانتالتيالعالميةالصليبيةأورلة-ثولأما



وتشحيعمنهالإيعاركا@ثلكأدنقولللوحسبارصاهادلك

وملىكة.

لالكاءصخالإسلامى@قدالرقوأما
م@حر@@اشولى@اصولرحم

المقهورهالقصيدة@هدهالأسيمة

والإسلائم!!عكالحلانهؤتسلائم!!عليلثألدلرأحتيا

الدوللذلتالعثمالية،الدولةوهريمةالبلقافىحربا@تهاءولعد

صمعلىمها@قهاوأعلنتفورا،مرقمهاالكبرىالأور@ية
اليالعثمالةاللاد

مىالمؤلمةحميعآداالرومللي"ولاياتوهيإلها،اللقاداحتلتها@ول

لثرقي(اوملليلرواشقهثوة،لية،ياقوصوه،سطستر،لك،)سلا

التيئورلةضرقيالثاسعةأراصيهاسشىءالعمالةللدولةيمقولم
الساحقةالكترةكالص

المسلمبى@يهاعددكادللمسلميى،سكا@هام@

العتمانىالجشاسترجعهاالتي@اأكونةإلا@امليولاعرحمسةسحوحينئد

الحر@دلك@اءقل!

كادالمذكور@قرارهاالأورليةالدولحيئدالعثماليةالدولةكرتولما@

أماالصلب،إلىيعودأ@يىالصلي@،م@الهلاليأحدهماإرالاحوا@ا

@ا.الهلالإلىيعي@ل@الهلالمرالصليصيأحذهما

سلحمانوهواوررانخا،لأحدالعتماليةالدولةسقترلكأئروعلى

@ىالرسميشصريحهوتدكره@الوالكاريه@المقاصلةالمسيحي،@اال@الي

لداية

علىتأثيرهوسحالموقفهداشائحإلىلطرهواسترعىقالله

ممهموافراحرءافرناتحكمالدي@المسلمينم@الملايي@شكعواطف
لوالمحيي@هذهإدعاقلميحىإلكبستانى،مسيو"لوانكويهأحاله

حالتهافىوأماحسا@ها،أوربةلحستعقدهاوانتطمكلمتها@حتمت

@ا.ورنأيلهاثليسالحاصرة



منوالرمبة@لحروب،سالزتجلصغطتحتالغر@تضطر@ولوقد

الموائيقبعضإلىللاحتكامتصطرقدآلام،منعالتلماوالاتعاطثموها

عالمة@لمعاهد@والحصوعالإنساية

مطقإنبالمسلمين،متصلأاثمرا@ساتب@ئشىكلهذلكولكى

اللهرحمهالحميد،لاعدالسلطادكارولدلديعلو،الديهووحدهالحقد

ميزانين:الأوربيةالدوللدىإنالمناسكإم@كثيرفيالكلمةهدهيررر

الآحر@هووئماوالقطاط،لالعدلالأمرريرنالحالمسحوبلحميعأحدهحا

لالالسة
خطسراجئرميزادوهوالملميى،لص

الدولةنيالأمرتحولحتىالحميدعدالسلطانسقطئننماوسعذ،

والدعحاتالأقطلىلكلالأبوابفتحتفقدحطر،شيءإلىالعثمانية

ونمه،والإسلامالإسلامةوالحلالةالإسلاميةللوحدةالمعرضة
ئيحتأ

ديوالإسلام،العربوخصمالعلاةلكلالمرصه
تأنهماسكليديعهائن

وأهدافهما،مطامعهماكلالعربيوالاسعمارالعالميةللصه@ميةيحققأن

حماعكوحرجت
الماسههة،فلوالم@التتيريةالإرساليكحريحي

الدولةديورارةالحكموتولتالصحا@ة،طريقعرالعامالرأيعلىلتسيطر

اليهود.سورراءثلاثةفيهاالعتمالية

العملالأراضيليعسحمسرةوأئيحإلى@لسطشالطريقانمتحثم

للعمل.وراثهممنوالماسونوالدولمةاليهودولظكاملة،يخرتة

تمريقفيطريقهاتثنالطورانيةالحركةولدئطنفسها.عنوأسفرت

يكننرإلى"والترقيالاتحادجمعية9تواند@والإسلام،العر@وحدة

تريكعلىالتركيروكانالعثمالية،الأمبراطوربةصمنالداحلةالعناصر

شديدا.العرب

فكريسيلسيمنهجبناءالحكمديالاتحا@يينحطحاتأولىوكانت

صع(1)
@ته

3ص @ئمر@ث@59-6



المفاهيموإلعاءالعلمالية،العرلةالنطريةم@مستمدالعئمالية،للدولة

مها..لدلآخالصةعرليةمماهيمحروطالإسلاية

للحربالسالقةالعئر@السنو@@ترةفيحدتماكلفإنوهكذا

سوريةأومصرأوتركيافيفلكبعدحاءلماتمهيداكادإنماالأولىالعالمية

الدولةإسقاطعنالاتحالحطيرالتحولضحفيودلكو@لسطين،ولباد

العالمةالحربلدخولنتيحةبالفعل،@لكتحققوقدالعتمالية،

لي
إلىمما@ثىلهمهريمةالحربفيالألمادهريمة@كالتالألماد،صف

حتىعليهاعربيميلسيلمود@كريو@رضلالها،وب@تركياعلىالسيطرة

يتهي
لاوالإسلاية،والوحدةلالخلا@ةالمرتبطالإسلاميالوحودهدا

@وللخطر،مصدرأأوأوربة،إلىللإسلاممظلقأأحرىمرةتركياتكرن

إسلاميلتحمعجرثومة

سعم
فلث،بعدلمامقدمةللاتحاديي@العتر@السنو@@@تر@كلت

لقيةأتاتورككمالمصطصلفدهالديالديف،التغريبيللمخططوتمهيدا

لودلقاا

الرابعه:الصليبيةالحملة

العثمانية،الدولةفسقطتمآرلهاالحالميةالصليبيةحققتلقد

قامثموالإسلام،العروبةوحدةمطهرهيالتيوالتركالعربوحدةوتمرقت

قامالعالمية-والصهيونيةالعالميةالصلييةالدين-أعداءصيعةأتاتورك

إلغاء"وهوالإسلامي،الريح@يعملكلم@وحطرأقسهةأشدبعمل

الحامعةلواءتحملإسلامية@ولةمنتركياوتحويلالإسلاميةاالحلالة

صلنهاكلقطعتإلى@ولةالإسلامية،افمموقياثةوالحلالةالإسلامية

تكتصخالصةغرلية@ولةبالإسلام،
دالقالووتطقاليميى،إلىالشمالم@

المسيحي.اسويسري

1عامالحلالةإسقا@كانلقد 9 2 كلهالعالمفيالأحد@ثئخطرس4

عرأربعهقائمةظلتأدلعدالإسلام،صدالكرىالأعمالمروسيظل



العالميةالصليبيةإل@هاتطلعتالتيالمر@حلأهممنالعملهدأوكانقرنآ،

معلالتعاودو@لكالإسلامعلىللقضاءالأسيالمعيصالحاقدمخططهافي

ألعاهاعمدماقلمحرةتسقطلمالإسلاميةوالخلافةالعالمية،الصهيونية

1عامأتاتوركمصطمى 9 صحمةميامرةديحطيةآحرفلككانوإنما2،4

العالميةالصلي@يةأعذتهمحططاكانطويلة،يسهاتامتدتالحطاقواسعة

لدأقدكانالعالمية،والصهيولة
م@أكترمدخفيإعداددي

علىعاممائة

عامالأندلسمنهرواالذي@)اليهودالدونمةحماعةخلالم@إلغائها،
1 4 9 2

عملتالتيتقية(الإسلاملىودحلماسالوليكليوأقام@ام

معبالاشتراك
علىالماسهمية،والمحافلالمتاةوتركياوالترقيالاتحادحماعة

حاصةدا،المريضالرحللةصعلىالقصاءشعلى@اتحتالمحططهداتنفيد

@االإسلاميةالحامعةإلى@االدعوةلواءالحميدعدالسلطانحملأنلعد

لمعحى
يحصويأد

العالم-فيالمسلميرحميعالإسلاميةالخلافةلواءتحت

لتركوالعر@ا@قطولي@

والاتحا@يمالدولمةيهودبي@مثتركة@ممامرةالخلافةسقطتوهكدا

@روسياالغرديةالاستعماريةوالقوىالكماليي@،

العربيوالاستعملىالعالميةللصهيوليةكاد@عد@لثماوكاد

العالميةالحربوقودا@يتكودأدإلىالعتماليةالدولةدفعت@قدالصليبي،

بلادع@هاوتمفصلالثريفيى،الحرمينعمهايممصلحتىدل،الأولى@ون

لليهود..فلسطشتتئموحتىوالعراق،الام

إلاهيومايحركهاكانوهاكهاكلهاالحركةهدهولكن

والإيطاليةوالفرنشةالريطانيةالحيوشانطلقتكافتىلئعلتهافترة

لدلكوالاستعمار@اداشعلىتحتريقيةوأ@آسيةفيالإسلام@يلىتحتل

وكنتحديد،م@الصليميوروعادللجميع،واضحةالصورةاكتملت

دا.الرا@عةالصليبيةالحملة@ا

كماقديم-لتزبثواكأل@سيأتيومماغترمماكله-هذا
يزعم

1 0



سلفت،لمآييونكريرسدق،لعدوارنحديدهووإلماالمستعمرون-

علىزهرةلهتستلاوأملهالإسلامعلىالإحهازعلىوتصميم
لأا

الإسلا،شصرأنللأعي@
فقدلمغي@وآننتغالت

تبو

العنيمةنحوالمتربصةالذئيواستتقتالمهيضة،الأمةعلىالاستعملى

@قطعةأوربةدولس@ولةكل@حا@ت@لار@ة،
3الإسلام،أرصم@

أعلنت

لهاأمستالقطعةهذهأدالدلاأرحاءلي

كماغيبوبتهم،منالمسلمودوصحا
الحريقامتدثار@ىالياميصحو

ينالحهيردفقمتمو@رعتهم،ليثهمعرفاتها،جميعإلى
للمالاستقاذ

الممتدةللمروحصاروالولد،
لنجافأوللإطماءومحاولاتلاحية،كل@ي

@اعقبهاهندرىولامداهيعر@لاوهول

العالميةالصليبيةكانتالأولى:العالميةالحر@بعدالآنوالموق@

ليلجدأتوغلتقدالعالميةوالصهيوية
إلغاءبعدوالغضاءالحقدمحطط

المسلميىلدماءالحتعطةالصلبيةالحيوشوا@طلقتالإسلامية،الخلالة
مساحة

دي
نفيسمثح@ةضتمجر،عضبفيأنطلقتالإسلام،دارقل@

سفاحةئدمرةمكتمحة،عيفةعاتيةجاهلةغضاءالصليجير@

كادماوكافى
كانماوكانبلادثي

كادماوكانمصر.لي

والسوداننيجيرياوفيالصومالوفيأفريقبةفيكادماوكافىالعر@تلي
الخ.واوالمغربوتوصوليا

دارفيالصمومةأظافيرهالثالأورليةالصليبيةجحافلانطلقت

كلهالإسلام
قلربسوالتصميمالإيمادتخلعخى

الكيانلشطرتمهيدأفلسطيىأرصفي"إسراثيل@االاستعهوأقام

أفىالعيصمكرهفير@ىثمالحساسالجزءهدافيكله،الإسلامي

3@ذعىمع(1) 5



بنويكف@إنالأرص،أهلسئحرىبفئكللادممليالمسلمينئكائر

لهذهجنمه

ألفنحويسعي@الأصلاءكانها@ونيهاسبلى@اعذنطمئلاجاء

ماقلألفأست@رلحو"لاالفدوكصفاستقدمعرلى،
رحعلىيرلو

للادم@كيرديالماكرةسياستهديالصليبيالاسنعمارمصىوقد

ميزانهميحمضولدلكليه.قتةأ@مهملرواالبلدأباءليصحرسلام،الم

إلى

العردي،الحليجو@ولالحري@ليطريقهائحذتالسياسة
ماكا

صبحتنالمسلمين،م@كترتهاكنتالتي@ادا@سغالورةديبحاحخرت

وعيرهم.والهسودالصيييىم@الان

9يقصودصلاكالواالملايوفيالمسلمي@أدوالغرب الأمسوير.5

6صيريدونلاالإسحليزي-الاخلالظلفي-

@يو@وثيلرلسيمليونمراكتروطتلافرنسا،أدلعلمولص

التيالأقطلىفيتصعالامتعماريةالدولأعل@كانتكدلكالجزائر،
لكحت

لغرص؟
@

الحساسةالبقعتتجولأد
متتالية-هحر@تلعدالإسلامية--البلاد@ي

.@دعو@ئؤونلاانحسامأالإسلامعرقينحسمأخرى.إسرائيلإلى

-@@ل@؟وتي

لمسلميناصترتحت@@جثش@ملةورحيةفكريةنللةطإحد@

حلقبةولاعاطمية،لوحدةءعلى@لى(بحرؤأحدظلاحلوفهم@ي
(1)

إلليى،خدقامالمسلمين،أرصاحتعتالثطانخلاياوقامت

مع@كل@(1)
3صلثه 2



صفوففيالمسبثبردوالمسترفونالتسئبيرية،الإرساليكحريجوفام

الأحاديثوينئرونالمهلكة،السموميتونقاحماوهناك،هاالمسلميى

لاأن"تقول:الصاثقةلالحقيقةوالطاد.البلادحيريريدودفهمالئفنرعة،

أقصاهسالإسلام@اراكتسحالذيالغرلياللهداوحهفيللمقامإمكاد

للراقعإلاالصعات،العجادالملمي@،هؤلاءعلىماأقصاه.إلى

وعلاحلل@لمولوالله،@دهكذا،لهمقرارولاكان،الدي

هذهلكىليحدث.هذايكنلم
اللهلقدرفلنستسلم@سحاله-إر@لته-هي

ومتىئقاوم،لاالتيالقوىهدهأمام
رصصئحرجهمالديهوال@هشاء

ا

الامةالمقولة
اللهمثيئةلالمشيئةألفاظها،فيالحقهي

أريد@الحقهذاولكىامره،علىغابىوال@هأمرماوالأمرسبحانه،

كماالمؤمنيتيعهاوش@أسبدسحالهوللهألاطل،
ليالعالميىر@ير

القرآن

أفكارتغزوولدئ@الياطينعقولحركتهاالحبيئةالمقولةهذه

أرضهموالصهيونيالصلجيالحقدجوشعرتكماالمسلميى،

ملأتدقدالعميرة،والامتحاناللاءم@اقفمنالموقفهدا

ئهتوالجرة،والثرتوقرية،مدب@كل@يالإسلامدارالأعداءخود

للدسينبئدلمحياتهم،شملكربومنأفئدتهم،روعقولسالاس

جانب.كلمنالمسلمينبلادعلىأطبقحادقدالطلم،ولطشالحقدليران

يختلففلمبالمأسافالصلموروتوحدالجؤ،ومىالحروسالبرص

أو@يمصرديأوالحرائرفيمسلمقلبفيابهولوابالكربال@شور
اختلفالديو)نماآخر،إصلاميقطرأيفياوالهدديأوالصومال

هو

الطاثم،الحقدمنالسيلوهذاالطاغيةالمحنةلهذهالقلوبتلكاستحابة
والنتئج.والأسبللقيموتصوراتهاالدة،فيوسلوكهالالمحهوتقها
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سماته،لكلالموفتنطركتوالامتحاد@قيقا،كاملاالابتلاءكان

ديالموقفأترلترىتطركتحركاته،وكلخلجاته،وكلانفعالاته،وكل

قدوالظلامالطلموالضيق،والكر@الخوتالنفوس،
كلوغشىخيم

ليتمطركنتطويل،دامسليللعديتنفسصسحليالأملوانقطعقب،
ولوتزال،لاواللاءفالمحنةاليوم-هذاتنظر@يكماالمرحلة-تلك

لحيل..والأساييوالأشكال،والصورااختلمت

لي
اللهشئةتنطلقومضر-عصركلفيوأمثالها@وماالظروف-هذه

صورتهديالحقيطلقالمطمث@،الواثقالإيمانصورةفتخرجيسحاله،

ماعدقوارجالالمؤمنين)منوالهولالليلمهاحهة@يالوصيئة،الفرقة

طائفةتزاللا@@عيهلا%الرشول-وقال3(،2الأحزابأ@عليها@هعاهدوا

يأتيحتىحالفهم-أوم@يضرهملاطاهري@الحقعلىأمتيم@
@االلهأمر

العقيدة:برهان

يبثونوالطلام،الظلميدفعونوقريةتلدةكلفيالإسلامعلماءقام

الرادوألهارالعيور،عنالغشاوةوسقطتالنلىعقيدةليالإيماد@@@

فيوالتافرالهامات،لرفعتؤددأكبر،اتهصيحةوكتتالقلو@،عن
اقه.سبيلفيالتهاثةطد

الاستعماريقلىعونقامهاالجنة،طريقيأخدونالمؤمنونوبدأ

يشعصيثددعونقام@اتيثر!!سمايقارعولهالأسلحة،لأنلاالفدنجج

وحمايةالإسلام،عزثموم@الشهاثةاالموتإلىقامهائثير،وحماس

الحاقدين.الأعداءثنسمنأرضهوتطهرالإسلام،دار

تفحالتيالهمحيةالكتثبلهذهللتصديالمؤمونخرج
الدماء

فيالموتإلىيتطلعونبلالموت،سيحالونلاخرج@اسفحا،
محمداللهإلاإتهلا@@كلمةلتعلويموتواأنئريدونخرح@اشغف..



معاليديالمحتزدالرهيبالسرروعةمجددآواصكمتالسا،رسول

@يالصايقي@المؤمشترىالعيود،تملتوحيثماوالاستتهاد.الإيمار

المدالبلاءثلكليبلواالر،حطإلىيابقودالإملام،ثيارصمديةكل

ليتمظرتمالثهاثةطبويتالسود@يال@ه،سييل@ي
لترىصمت

احالأر؟
هومادجبهركتطر،الطاهرةكة

أشد
مى

علىتراهماكله،ذلك

والسلاموالسكينة،بالرصاترثابتامةم@فضارعهم،ليوحح@هم،

الرت،ميدادليللجهاديحرحوروهميراهم،مركلإدوالحقالعميق،

الحم@الصلواتلعيريصلحودلاالبسطاءالدراوي@مىحمهرةيراهم

مار@ةقوةلالإيماناستحالواالرحصعادسحقكانواولكىالقرآنولرتيل

المعقول!!تتحدى

كالتلقد
أرواحهموتعديالبركان،مورحباتهملي@تمورلموسهم

السمعاسترقتنكولو@و@مائهم،صدورهمتهدر@يمولةعاطمة
ساعتثذ

ليلصبئ
@يم@يطريقوكلشارع،كلنييعلوالديأكراللهصدىليكئ@

!/10لرعاصاأريزلصدورهاتخترقوهيلإسلام،ا

الإسلإمشعوبوأيقمت
لاأنه

علىالرالصالاستعمارطعياديددع

يومولاالإيمان،سأسإلااللادقلوب
ديالحياة@

المستسر،الغاث

لأسلحةالمعتضميىعلىيقدرولالته،الها@قطلا@فيالموتح@إلا

المعتصميىإلاالدح،لهيمتحونيليه،وماالقمريرالقررومداهبالعصر

رهتهمنويسقهمتل@،مهماالحهغدؤلورهيحطئود@يلابالمحرا@،

الغبسحمنحوملاليحاههمالعدوحتىسس@يعتىر@

هذه
هي

قصةوالصهيوني..الصليبيالاستعمارمعالصلا@صة

العلماءكادالإسلامللادكلفيالصلا
التهاثة،لوأءحملماالذينهم

يملاالذيالعفيدةلرهانتحدوسوفالمخش..سيولوراعصموا@طلقت

الثأولومعالمها،حوطمسححدهاوإفىقلو@هم،
أوالعاللينم@س

ءلملىقي@*-ا

الجها@ليةأرهفتهإيمادمنعمافيةفيحمنكخائ@ومضت



السرىمهاصلةعلىالمر@رالعهدثماقهأعداءوكدرالهداء،ومصارع

عزوالشقةونغذتالليلقامهماديار@لإصلام،منالامتعمارلطرد

فتكبرالقلو@يملأحي@الحقيدةبرمادبلىتنطرأدليدهكوإلهالأوفياء
قييطو@ولاشلالمؤميى"،اللهطلتهإلائمامهاجكونفلا

فيشجاعأحريثآقوياتراهبلصوقعة،@يعنانطواء@لمنقطعبعقيدت@
لاثم...لومةيخثمىولااللهإلايخا@لاالحق

دنحفتالتيالرالعة-الصليبيةالحملةواعترت

الاستحمار-اسم

القتال،ليلليغاثوسآاللحظتهدهفيالمستعمرونولعغلالغة،دئة

@يالمؤمين@لو@فيالمختزنالرمبصالسلاحفلكمجددألهموانك@ف

الأساليصولدأتالإسلام،دارشعو@إلىيتقرلواأن@قررواالإسلام،دار

ممكةمضحكةمعاهد@توإلر@مصالامتقلالوعودمنالخمية،الماكرة

قي@@مترعلى@فلكدىيتكماءوالاستعملىواللالي،الأياموطالت

م@العالمبةالصليسيةحيحشجاع@ماإتممفيالتببر،إرصاليتوخريحي

الثقافةعلىوالقضاء@يهم،صالمسلمينرقةالأكر:الهد@@هوئحله،

والعقول.القلوبمنالعقيدةجدصرولزعالاسلاية،

وخديعة:ومكردهاء

وقتستقدم-كمالدأها-قدكادأصولالث"الاشر@قبدأ@ا

بلىشدتلامذتهوانطلقالإسلامية،البلادفيالإنسانيالفكربنيانفيطويل

منهوتوجيه

ضدعابذلكو@حدثالإسلام،ثيارقيالأمةئقافةبحد@صفي

الخلافة"لإز@لة@حدثهالذيالضدعسبهقاممماواعتىئخثتماقما

فيالمدارسلطلةالكاملالتمريغأسىالاشراق!"ووضعالإسلايةا،

والمرتبط@مائهافيالمتدفقماضيهاسالطلبةنمريع@يكلها،الإسلامثيلى

يقلموالغمرض،القدمفيلائداحرلماضملنهبل@وتهدبالإسلام،
م@

@لحي@لندفقالماصيبقاياالملىعالماضيهذاليراحمالتة،ثيءنفافته

دي@لمد@رسطلبةئجالويجعليغ،ويختققيتضأنيوشكالذي



صانتماءي@،بي@ئدفرةحيرة
فيالواصحةالإسلاميةالثقافةإلىالانتماء

وبي@أسلافهم،كتب
مصر،فيالمرعولةمثلأحتفتهياكلإلىالاستماء

تولا@لادت،هباكلنركية،ديوالطورالةسورية،ديوالمييقية

فيللعتمهماالححلىفأطروسإلامنهايبقولمثقا@تها
العظمة

م@@ارغةسهيوالجرو،
إنماوالألسة،والعقولالقلىفيتتدفقحيةثقافة

ثمرة.تؤنيولاثيئأ،نعيلاآثلىهي

@االمدارسداتلاميدمىأجيالايشىءسو@التفريغ،هذاوأيصا@إن

ولعويا،وتقا@يأاجتماعأالإسلاميةبتقا@تهاتربطهاالتيعلائقهاتتهتك

@وآد@عدومالمهل@هذايملأثمكده،ماصيهمم@كاملأتمريعاتفريعهايتتم

وآدابالعزاة،ودو@الغرافعلومهيوإلمابماصيهم،لهاعلاقةلاوفود

م@القذرهدا@إدفلك،كلومعالعراة،ولغاتالعزاة،وتاريحالعراف

هيإنما@والآد@والفونالعلوم
د

الظامثةالفوستوهئمومقتطمكور

ليموتىلهتعيتىغذاءلالتأنهاوالحقيقةئدكر،تيئآسالتلألهاالممرعة

عيرلاأحياءصورة

الإسلامدارديالعرلةوالحضلىةالثقالةقهامتثيتأجلم@وأرسلت
يعححون"المعوئي@دامنأجيال

م@
العميقالرليقلالتح@قاثةليكولواأ@ربة

عر
مهموير@دالإسلامي،والدينالثقافة

لالطلاقتاشةقاعدةيؤمسمحاأن

يقمغونالغراةوكانالأيام.تماليعلىنلعهاأنلنايرادغايةإلىالتحول
يوئذ

م@
يرث@ونهاأ@كلىلبضعةللا@صمإلىيعو@وابأنالمعوتير،هؤلاء

ية،الأورالحاةمظاهرلبعصالمرهوالإعحا@تتصم@@،البغاو@ترلمحيد

ليالحياةمطاهرلعضبنقدجمقرونا
للا@

مابأنأمتهميكاشمواولأد@م=

لهأعحوا
عدلاالديوأروعلبتهم،الغزاةقيةسرهو

صعفناسرهو

لهياوا

للادفيداالمدارسرتلايدم@متعاقبةأجيالتنأأنالرئيى

@يبعمحا@تصفصةالطر(1)
ل@شاد"@لن@كد@مقممة

و@صمهاشاكرمححدمحمح
لمحة"

س
جانا@لألبة\ادد
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م@كاملآتمريغهمطريقصالتحول،لهداوئيقاارتاطآيرذطونالإسلام،

كله،ماصيهم
مع

احتماعياالماصيلهداتر@طهمالتيالعلائقأكترهتك

هداملءومعولعويا،وتقاليا
ممو@ولكنوالفنود=والآد@بلالعلومالملا

الصلي@يش.العراةأعيهم،ولغاتهمهم،وتريحهمهم،وادا@همهم،

أأرا@واماعلىممتمراهدايوماإلىيرلولمالتحول،هداوات
لل

محتلمةدعحاتطهورالإسلامي=العالمأفحإءسائرديوعمقآستاعةزاد

دلك،وأشحاهوالميميقيةالفرعولية،كالدعهةتقدم-كما-
@ي

الصح@

والمرتط@مائهاليالمتد@قماصيهام@الأجالتمريعلأدالمؤلفة،والكت@

لاثدلماصدحاعواعليه،يعطيآحرسماصملءإلىيحتعلالإسلام،

الديالحيالمتددقالماصيدلكلقاياليراحموالغموض،القدمديمغيرق

المتواصللالتفريعويحتمقيتمرقأديوشك

وسمحوالت@كيلالحط@ضم@الراسةالصلييةالحر@هذهكانتوهكدا

العقيدةاء@ل!الوسانلكللاستعملتالإسلام،@يركلليالمسلميرثماء

قامتوقدواسطحة.والخديعةوالمكرالدهاءأيصآأستعصلتلورها،وإطفاء

للادصالحلاءكادحتىالإيمادولورالعقيدةلاسموهاكهاالتورات

لعدلمحلكوتئمالإسلام،
@صأنوقلالشهداء،م@الألوفمئكتقديم

ماالحمراءألوأنهاامتدتوالصمودللحهادرائعةصورةتستوقثحا
عىيو@

كلصلا@تهاعلىتحطمتالتيالراسيةالصحرةصورةعاماوتلاثي@مئة

صورةودي@ها،إسلامهامنالجزائرتترعأدأرادتالتيالكيرةالرؤوس

المحه،كسيل@ييموتأدالمؤم@التع@إصرارصورةشهيد.المليود

م@قردورلعقرنم@أكثرالجرائرحضعتفقدوحريته،@يهعنويدافع

قام@قدنطاق،أوسععلىالاستيطادأساسهاصليميةاستعملىيةلهيممةالزم@

الإسلاميوالمحتمعالع@بإبا@ةالمتطاولةالحقةتلكحروالمرسيود

الجزائريي@علىيطقحاأدالفرليودحاوللقدمظما،تدميرآوتدميرهما

الت@التيالإلادةعمليةالمسلمش
لهايةم@ابتدأءأمريكاهحودمجتمع

الميلالي..عثرالحاصالقرن
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مضيئه:صورة

أطإلااللهويئىخ،الرا@الإيمانسكانماوكار
وغتتنوره،قي

1عاماستقلالهاالجرائرونالتأكمر،اللهكلمة 9 مرمعجرةوكالت6،2

العقيدةمفرم@وممحرةالإسلام،تمعحر@

الجمعةصلاةالحراثر،استقلالاحتمالاتماهدأروخم@كاث

ليالأولى
عهدليكاتدرائيةإلىالهرلشوفىحؤلهالديالكيرالمحد

فوقالإسلاملتبدصورةاللحدليةالتايمز@الاصحيمةلرتوقدالاحتلال،

المسحدقة
م@الصليص@ايرعودتحتهاةوكتالحلىجمن

قمةوق@

القردمسحدأ@يلتكونئبوقد)1(،مسحداأصحتاليالكاتدرانية

عرا،@لاسع

التيرمحمدالأستاذالحليلالثحهوالحمعةحطي@وكاد

ةقالالذيالإدراهيمي

وعدلا،صدقأكلماتهوتمتأسماؤهتعالتلته،الحمدثملحهالحمد@ا

سيرلالصرحعللكلصاته،فبذللا
م@ياءسعلىعده

عا@ه
حير

لبانهم،وبحلاصيقبهم،صدقويعلمالممسد،مرالمصلحليعلميتليهم
صمائرهم.وطهارهسرائرهموصماء

سوأنتيوالاطل،الحقلين@رقالا@لصحعلوتعالىسحا،

العبوثية،منالحريةررلدالضعف،منالقوةف@رجآ@أصد@@المتصاد@

طربقآ،للحناةكانبداالموتأعد@وماالحياة،إلىطريقآالحوتوجعل
@لرالحة،لالصفقةفاعواالموتعلىدالمفمودعا"ولايعه

لهملأنوئميالهمأنم@همالمؤمي@منواشرى

فأحالوالسخطلالغضبعاثهبعضعلىتجلى@حذهتعالىسبحانه

ليعر@يايمر-صقلألاة@ل@مده@لسلردمحدةلرت(1)
الأرلالحرو@لاس-@لمحله

د8صر
لمرمع

@لحمحةحطة



علىورصاهلرحمهونحتىللتتليث،كائرإلىأيديهميرالتوحيدماحد

لاوالأولينطلموماللتوحيد،مساحدإلىالتتلجتكائر@يهمدأحالآحري@

شهولكهاالآحرير،
قوميتعهاالافاق،@يواياتهالكودلي

فيخسرودقومعنهاويعرضليفلحون،

ولصروعدهصدقوحده،ال@هإلاإلهلاأنوأشهد
حدهوأعرعده

وهزم
وحدهلأحرا@ا

وقائلالله،لشلالحهاديشرعورسولهعدهمحمداأدوأشهد

اقهكلمةلإعلاء
@يالحق@يراشقامحتى

ةكثرعلىالاطلوأثعرلصاله،

لصروحملوأحراله،ألصاره
بالإيمارموطاالكثرةالمئةعلىالقليلةالمئة

إلىلدعوتهدللهدا،ئتعوكلوأصحالهآلهوعلىعليهاتهصلىوالصر،

يوم

لشهدائاالطيةكيةالر،وصملوانهالصنسةاللهرحماتم@

صالد@حديلبطولتهمكماءيكودماالأبرار
3الدوحرماتالحاةشر@@

@

الوط@.وحقوقالإلسادوكرامةالإسلاموعرة

منوئستد
ا@تلهاممنالفاءوئسلىالموتلقاياوالإعاسهاللط@اته

كى
والتحيصلديلىهم@والنخريبألدا@هميلتعدي@الصلىكة،التورةهده

ألمةالأمةهدهشؤونللقائمينتعالى
ووحدةالشمل،تجمع

يهودوإحلاصاالمسمعة،يتمرو@عاولأالجراح،تصمدرحمه5القوة،تحعت

وحكمةالأقد@م،ويتتالرأيي@تخموتسديدأالسبيل،ييروتوفيقآالعسير،

تقطعوعريمةالعرب،وأمجادالثرقوروحانيةالإسلامتعاليممنمتمدة

الأرص.م@دابرهقطعتأدكماالثوسمسالاستعماردالر

مح@وكل.والحلافمطالمرقةإلىكلمرإلبهرأودلادةولعود

يطو@والمسادبالم@نةينعقلاعقوكلوالتمريق،التثريقإلىيسعى

أرضمن@لغافيةالقطعههدهال@مدراروالعيثوالثملىبالعمارولحي



لباتهاومنثتا،حهاوعلىلاديهاوالتيالحزائر،نسميهاالتيالإسلام

أو@ينا.يسيلهاوليغذينا،

هووهذاالألور،الأزهراليومهوهذاالسلام-عليهمحمد-اتاعيا

بهذاالإسلاميتريخكمفيالمشهوداليومهووهداالمححل،الأعراليوم

اللائحةالعرةهوالوموهداالثمال،
هووهداالملإكة،تورتكموحه@ي

كتابها.منوالطررالحوافيالمذهبةوالصحجمةممرقها،ديالمتألقالج

هوالمسجدوهدا
و@يعةهوبلجهادكم،معالممىالإصلامحط

معذوري@،عيرمقهوريرلالأمىاأضعتحي@فممكم،فيالتاريح

إليكم،زتبضاعتكموهذهمكموريى،عيرمشكوري@اليومواسترحعتم@ا
التوحيدليتهداللعلالا-مهوأحدتموهااشلالا،منكمألاشعمارأحدها

قدر.علىجحيعادالتقيتمالتوحيدإليهوعادالت@بدإلىعاد

ويطفحالمرحيغمرهاوناءرحالم@لكمالحاشدةالمواكصهدهإن
أنوهوعه،فصيحوتعبيرالحليلالمعنىلدلدقحميمالروحح@هاعلى

منالركعالساجدينإلىعادالمسجد
اتهإلاإلهلاكلمةوأنمحمد،امة

فالإيمانالمؤمين،نميم@فيمستقرااممعاها@لأنفهستقرهاإلىعاثت

ترجمالذي
وموأهلهإلىالمسجدأعادالذيهوا@تهإلابلهلاكلمةكه

العاد@توح@ارقبالعجئبأتىالذي
@ي

هذه

واليئاتوالغررالسمات،فواتالأيامعذتابتالحرائريينمعشريا

وأثتهاغرةوأطولهاسحةأوضحهااليمهداالحزائر@يكودتلىيخفي

فطرقي@الساحةهدهعلىنمركنافلقدالأقدار،لتصلىيففاعحسحاتححيلا،
ويسيلالجوالح،يصهرمصص،علىمطري@المحزدالمشهدهذاونثهد

بماأضعناوبماثيتاجنبفيفرطابماتلعنناالأرضكأنونحسقالعرات،

ئموالاسترحح،الحوقلةإلانملكفلاأسلافا،طير@أيديناسكبت

لبهتولكنهاالوقت،ذلكفيما@ملككلهيقولة،مطالباتإلىنرجع



@يالثورةبذورولذرتالاغتصب،وسحلتالأذمان

قدالم@يون.أيها
غريآنلكيكوددلاالحتىعلىال@ث@يغي

ديكوكلاالانسارعلىالإلانيعيوقدعراثره،@يزكبمماالسغيلأن

لأدعجانلك
لالظلم،لراعأوشيطالاالحييالة،إلىلراعأعرقاالإلسافىلي

معاالعريبالعحيبولك@الر،إلىميالاالأولىالدلةوطبعاس

والمؤيم
أنمعاالمحرن

روحعى@ينيعي
لرالديمحمدثينعلىوكلستهالله

به

م@تسترجعوالمإلكمالمؤمينمعشر
وألوابهسقوفهالمسحدهدا

ساعةالصبيادلرحةلاسترجاعهولا@رحتكموحيطاله،
ولككمتقضي،تم

المسحدعليهايدلكارالتيمعانيهاشرحعتم
كانالتيووظائفهالإسلامفي

الافعةالعامةوثووسهوالتلاوفوالخقعالصلو@تشعائرإقامةمن@هايؤ@

وطيمةيؤثيكانالمحدلإدية،و@نيىثينيةمنانواعهااختلافعلى

والمدرسةوالمعهدا

فبهقالالدىكالشيطانالاستحملىإدالحزائربب@معثريا

ئطعأنرضيولكهأرضكمفيئددأديئسقدالشيطانإن@اجم@-نيا-
قدفهو@ا،ليما@ود@لك

مصالحمنيحرجلمولكهأرصكمسحرج

إلاتعاملعدلابعضكمقلو@منيخرجولمألسنتكممنيخرجولمأرضكم

1ئقدر@قدرهاللضرورةألغوماإلبه،اصطررنملبا 0 00.

جربلقدولعذ،
ت،وعمدلدينهمالمسلميىحماس@الدينأعداء

مبئجلىفأسيلاولمجهراالمسلميىقلوبيملأالذيالعمدةلرهانووحدوا

مثلاالحزائرففيمروعا،فتكأبقراتهمفتكياالدي@الأشداءالبئمىئولي

@نالجزائريةالثررةفيالجزائرفيحائرهاالمرنسيةالمصاثوقدرت

1 9 5 4 / 1 1 / حتى1
1 9 6 2 / 3 / 1 1."يزيدصما9 9 0 5

0

وجريحقتيللين

ومفقود

4ردم/@لج@شوإ@كنا@@لمد(1) 7
1نىبحك@/0 / 1 رةت@اي@9،691

سعلأصطححس/للحمادممطمى@زية



الخادع:الستار

مناليئسثمرةمسكان
ج@الدي@،هذا

وخهآيو@جهؤنهأعداؤهكان

@لإسلام@احهةعنالعالميةوالصهيونيةالعالميةالصليبيةعدلتانل@ه

الإسلامعلىالإجهازفيالمرجيةثمارهاتؤتلمالتيالقديمةلالأسالب

أنفعدأمكر،حاثل@لىأحبث،طرائقإلىلعدئو(العقيدة،هدهوعلى

وئوضاعأنظمةإلى@تامةلحأواقواه،لت@ديداقطارإلىالإسلامعالمق@مما

لي
تنكر@لدينولاالحقيدةفيوتتمئغالإسلام،بزيتتزياكلهاالمنطقة

هيئم
ذفدالخالح،الستارهذاتحت

جميع
الصلييةمخططات

ولرتوكولاتالتثير@محتمر@لهاأش@رتالتيوالمثروعاتالعالمبة

الطويل.المدىلىكلهاذمذهاعنعجزت3صهون،

تعلىالأقلعلىأوالإسلام،رايةتردعوالأوضعالألظمةهذهإن

عنشريعتهونقصياقه،ألرلبغيرماتحكمهيلبماللدي@،احتر@مها

ماوئحلالحياة،
حرم

والأخلاقالحياةعنماديةوقيمآ@تصور@وتشرالله،

علىللإجهازحفيآمكراوشنتالإسلاية،والقيمالتصوراتتدمر

ل!ا

ينتبهانغيرصالإسلايةاطالأو@ميوالارندادالإلحاداشئروهكدا

تدي@المرهؤلاءلأنالإسلامية،اليرةواهلوالمربودواثساتذةالآلاءله

لصمم،يسحدواولممعبد،لييخدخلواولمكيسة،فييقوموالموالملحدين

العهدفيوالزندقةو@لكمرألارتد@د@للفلكوكانلطاغوت،يذبحهاولم

الفدبم.

وينضفونالإسلاميالمجتمعمنيخرجونالقدماء@لمارقونوكان

توتحولهمعقيدوئعلنونجديدا،بهايديخونالتيالديانةمجتمعإلى

الجديدة،عقيدتهمسبيللييخسرونهماكلحتلودووشجاعة،لصراحة

لهيتمتعونكانواماعلىليحافظواالقدبمالمجتمعفيالبقاءعلىيلخونولا

انيريدفلااليمالإسلامدينعىصلتهيقطعالدي@ماوحطوط،حفوقس
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معالإسلاميالمجتمععنصلتهيقطع
المجتمعهوالإسلاميالمجتمعأن

غيرم@المجتمعهذايتحققفلاالعقيدة،علىيقومالذيالوجدالتري

المجتمع،هدابتقةمتتعي@مراكزهمفييعيث@اأدعلىويلخونعمدة،
هذاإنالاسلام،يحولهاالتيلالحقوقمتمتعين

وضع
التاريخيعرفهلمثد

@الإسلاميا

تستطوالأوصاعالأنظمةهدهإر
والتوجيهوالتعليمالتربية@حهزةجميع

المباث@لدميروالاعلاموالثقافة
@

سحقوالإسلامة،الأحلاقيةوالقيم

يرالمثر@مفتمر@عليهلصتماوتمدالديني@،والاتجاهكالتصورأت

الارعإلىالمسلمةالوأةإخراجصر@رةم@المهيول@،ولروتوكولات
العملومصلحةوالتحضر،واقطورالكجديىباسمللمجتمعلتنةوجعلها

العاملةالأيديملايي@سيماالقومي،والدخلوالإتعوألياحة
لي

هده

الكماف.تجدلامتعطلةالبلاد

جريمتهفياشتركالذيالمفزعالمدمرالسيللهذارجالانتصبلاقد

وفيالفلسفة،وفيالاريح،وفيالعلم،وفيالأدب،فيكثيرود،مثقفور

منهموكلكله،الصو@ي@لسياسة،وفيالاجنماع،
الدكتوريقولكما

طه
المعىالنلسنفوسفيويمسخالعقولفسدوالسميينفتحسي@

على@لتعلمئقتصرآيبئفلمللأمر،ز@ثاوقدالتجديىإ،لكلمةالصحيح

طريقممزعاصدخولايتكلدخلللؤالصحات،والتألفوالكتالة،

حسيب!ولارقيببلاوالتلمزيون،الإفاعة

ليلأ،وفسالمحألسدتقدوالاجتماعيةوالثظ@ةالفكريةتنا@الإن

صغرباءصاعهاوتوعت،اليبالأ@وتجددت
الاسلام،و@كرالإسلامئقافة

صغرباءا@ا@بئقالةمرتجطةوعقولهمصمئرهمممنصاعها

@صابتها،الغرليه،المدني@وفلسمةلماه@جمطابقةصياعةالإسلاميالمحتمع

@لكفللحلحالل،الحابلواحتلطقمبة،كلو@راتهاي
@ي

@الأ@

الم-9إ،.8طص@@لحلىد/حديح@،رثة@للإي(1)
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لاصدقأصاسلإلهت@ت،ماأووالفىوالاحتماعوالاريخوالفلسمة

ممبهروالملسو@عيره،سقلممضوردالأبيتحلص،
والمؤرحسواه،سعقا

ع@اجيشف@قلهلاسصوالم@انتلىيخه،عرغربسطرللأحداثلاقد

ترات

يهرالكبيرفالصيحرح،ولا@حذتوالاستحماف،الترترة
أ

وعلحاءوالملسمةواللىيحواللعةالأدبرجالوكبلىالإسلاملعطماءمزهما

@عي؟واثحنيمة،وأليان،س@أيلنصمعاويةمزهوايهزأالدين

ون@لظرةإليهتطرثممرقده،سأحدهمئعثولوو@لان،وللادوسيبويه،

م@قكيه،لينتتلجلجلائضغةلسانهولصلىالغرق،لألجمهيتكلم،أن

منلاوحدها،الهيبة
ويهزأ.بهيستح@الديوعلمهعطمته

والصهيودةالعالصيةالصليبيةأقامتهاالتيوالأوصاعالأنطمةإن

أنصهمفييربطهملاالإسلام،ديارديكثيرينرحالأأقامتالعالمية

لشيءلمرتطةضمائرهمأماوحده،العرلياللسانإلاالإسلاميلالماضي

الإسلامي،الدي@ليمحاصراتوألقواكا،وثروامقالات،فكتبحاآخر،

المجتمع،دابواالأسرة،ونظام@،والأ@والفلسفةالإسلامي،والتلىيخ
قلةعلىالأمة،ونود

معرلتهم
معبرةكالتولكنهايثرود،أويكتحوفىلما

اءآرعلىمجرداشطما""كلهافكانتغير،لاالاشثر@ت!"انجاهعن

يكتبونماكلثايافيمبث@أالظر،فيومناهحهمالمسثرقين

يحرلونكماالإسلام-بلادفيالمجتمعكطجيعةسغييربحاولونإنهم

تصلحقلوبأالدينهدايجدلاحتىاخيرة،كوسيلةالدين-هذاطبيعةتغيير
الإسلاميةثقالتهامنفارغةفئكبلىالمجتمعاتفيحولرنبه،للهداية

ثموالجهد؟والعمربالكدإلاتحدهالاالع@ىبلقمةمغولةالمحيدة،

وتيسرومماربحهم،وقيمهموتصرراتهموئنواقهممؤلاء@لاسدطرةنم@خ

إليهاوالنساءالرجالوتد@عواللوكيوالتربويالخلقيالانح@طوسائل

صمر@شاكرصحميع@دملألا(
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لاحتىوالتوجيهلالعمل@فعا
الدي@!إلىتميءأوهدى،إلىتستمع

ومعارصوالأفلامةالصحا@إلىودظرةالجاهلية!هيئالحاهليةإن

السياحة،وشواطىءوالحالكوالمراقص،الحمال،ومسا@فكالأزياء،

والإيحاءاتالمتيرة،والأوصحالعاري،للحمالمحنونالسعارإلىودظرة

دويالترالطامحالبإلىالإعلاموأجهرةوالصالأدبدىالمريصة،

لحمعهخسيسةووسائلللمال،سعوم@وراع@يكمنوماوالتقافي،

وإلىلو@تلبسوالتزارواحتيالنمس@وعملياتوتتميرما
سمسكليهددأصحالديالاجتماعي،والاسحلالالخلتيالتدهورجات

المصيرعلىللحكمتكميكلههداإلىلطرةبلادفيليتوكل

الجاهلية.هدهطل@يالإصلامةالمحتمعكإليهتدلفطالديالاض

لعدالعسيدالمتقفي@نرىدلكوسعد
كلم@الإسلاميالمجتمعتفريغ

والري؟للدي@مايقولود:العيدهؤلاءنرىوالدينية،التاريخيةلقا@تهأصول
والتجميل؟للدينماالشاء؟وملا@سللدي@ما

دلككل
وتزعم

مسلصةأنهاوالأوضاعالأنطمةهده
العقيدفوتحترم

هموأ@همملم،مجتمعدىيعيشونأنهميتوهمونوالنلم@
كذلك

الحاكميةتكورأنأماويصومون؟يصئونمنهمالطيونألي@مسلمون

قدمافهذاالمتفرقة،للأربتكونأووحدمالله
حدعتهم

الصليبيةعه

الموحهة،الإعلاموأجهزةوالاشر@تىوالاستعماروالتثيروالصهيوبة

مسلمين،يكونواأديمكنالمسلمينوأنبالدينلهعلاقةلاألهوأفهمتهم

وق@الي@وشرائعوقيم@تصور@علىتقومكلهاجاتهمبينمااله،ثيىوفي

لت
س

هدا

أنلام@كفت@ر@حمتهاالغربحضارةعلىضتالتيالأممإن
حضلىةلهاكانتوئخرىبها،مختصةمشقلةحضارةلهاتكنلمأممللاثة.

علىالحفاظتحاولأنتستطيعبحيثالقوةمنتكنلمولكنهامخصوصة

فيتختلفحصلىتهاتكنلموثالثة@خرى،قويةحضلىةببزاءحصائصها
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عنكئيرأمادئها
فيسولةبكلداتالأممهذهكلالطارئة،الحصارةهده

بي@يقعأنبدونلصعتهاواصطبعتالعرليةالحضلىة
كبيروتلكهذه

لإنهمجميعأ،الأممتلكحالعرحالهمكالتالمسلحيى
شبلحميعضاملمكنملواضحدستورط@@تامة،مسقلةحضارةحاملو

ماثىعنكليااختلافاتحتلفوالعمك،المكرلاحيتيسالإسايةالحياة

العرديما.الحضلىة

كلفيتترإحمانالحضارتانهاتانجاعطأنالحال-لطبيعةفكان-

قائماالتمادمهذاطيز@ولاموقف،كلعلىوتصطدمانطريق
القوتينلي@

شعةكلليئؤئراليومهداإلى
والاعتقا@يةالعملية@لمسلمينحياةشع@من

أسلإأ

المدخيةئحصانهمافيأتا@اللتان@لطسيعيةو@للىم

ح@ووالإلحادوالإباحيةالدهريةاتجاههما@لىيرالولازالماالعرلية،

تؤسولاوراعما،شيءإلىتطرولاوحدها،الدلياالحباةووحهتهاالماثمما

هيالأرصهذهعلىالإسادجاةأنونرىحابها،تحسبولالالآحرة
الاعر،هداعلىالحياة@يمنهجهقيموبعدها،عايةلاوحهه،عاية

سعدعمله،علىويحالسهأمره،بإلهالمثعورعنالإنسانصمير@يفصل

الأرضرحلة

بينكلهاالحياةوتص@روالغايلت،والأهداف@لمعاييرتفترقوهكدا-

@رقلإسلا@ية،ر@لثقافة،@لحصارضولحينالغرلةالماثيةوالمافةالحصلىة
وأضحااخلافأثا

ا
هده

مستنقعفيعرقىالناسىروهمعنهاعفلالتيالقضيةجد@رهي
لياسقيقةهذهولتدلردالتطور،التقدميمىالشيطاد،أزهوفيه
وكادد@موسههصلمينالح@عقرلتعييرإلىالوسائلبكلالمسمرةالمحاولة

كماونمث@اها-أمكرها
أنطمةإقامةنقدم-

وترلعالإسلامتتزيا@يوروصاع
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الدين،وماهصه@لعقيدة،@ولؤم-حتفيلتقومو@لكالعقهدفر@ية
ثقافةفيمياصدعااوئحدثىالممى،عقيدةإف@ماديطويلةيذلهمفكان

حتىالمسلمس،علماءه@ةلإسقاطالوسائل@كلمكيمةكلو@برواالأمة،

يتماقم،الصدعوهداوال@وطالأيامومرت-الدير،صالأمةجمهوريعرلوا

أعدأءنالهمؤزرا،نصرالمحلكوكانالوم،عليهلحىماإلىانتهيناخى

المسلمير،عملةوراءم@لالوهنطرهم،وئافومكرهملدهائهمالإسلام

وممائرها.البلادأمورإليهاأسندوااليوالأوصاعالألظمةوراء@م@

عنوضريعتهال@هلإقصاء@ينوالتمكيىوالسيطرةالعلةتمتهكدا

م@احهةللاسة،الرالما@ية@لحياةوقيتمتصور@توانترتالمسلمين،حياة

قعقعةولا
رقربلاله،كالعالمفيالغرليةوالتقالةالحضارةو@نفردتسلاح،

عير.لاوالاستكالةالحضوعهوو)سماوينازلها،يكامحفا
خ@كأ-

فيالإسلامبلادفيانثرتالتيوالترليةوالتعليمالتوجيهيكىلم

ووسائلوالصحفالم@هة،والكتبوالجامعاتوالمعاهدالمدارسن

نالعةالإعلام،
من

كطتللوالإسلام،الأمةئقافة
@

بغدايزيدهاغريباغرأسا

عنوانقطاعا
تكشببلووضحا،قوةتكسبهاولاالإسلاآ،وحضارةتقالة

لهاعمتستاليالإسلاميةالثقافه"لتلك-أيضاواحتقلىاو)عراصاتكرائشاع@ا

ضيلهالأيام،معيكرعريضأحزلاالغربيةالئقافةأبتاءصاروكذلكأمتهم،

هوكماعره،يتعلمواولمتعلموماعنهصدرالذيللمصدروإكملىهوخبه

كبيرأتطولراوطؤروهطويلة،كس@اتسذوالاستعمارالاستشراقكحخططفي

التىوالأوصاعالأنظمةطريقع@

العالميةالصهيوليةمنوإميالاوالتضليل،الحدلفي@معانا@@رلم@

صاخة-أوبلى@ةمصط@عة-حرولآتثير@إنهاطالتحفي@يالعالحيةوالصلية

مصطحعة@وعد@و@
اليوالأوضاعالأنطمةهذهوبيىبيياالصور،شتى@ي

ىبالقووتحرسهاوالأ@يي@،الما@يةبالمساعد@تتكفلهاوالتيأتامتماء

المبلثرة،وحراستهاخدمتهافيمحبراتهاأقلاموتجعلو@لحمية،@لظاهرة

عمقلتزبدسالمصطعة،@دالعداو@المصطعة،الحروبهنهنخير



عرهيعحزتسصالهايق@ردالدبرالعملاء،الهةوقعدالحدعة،

سحقووالأحلاق،القيمتدميرأوقرورثلاثةحلاللىإتمامه

لىالمسلميىوتحريدوالتصور@تالعقائد
مصدرسالعريصةالرقعةهده

وتمديوثريعهم@أساسعلىحياتهمقباموهوقوتهم

@ومؤتمر@الصهيوليينوتوكولاتتصمتهاصالتيالرهةالمحططت

@يالمشري@،
عملة

عليهاتحزولملقيمالم@تفإداوالعيود؟الرقاءعر

الدييةالأحهزةولاسمالمزب@،لاسمللتحديرتشلمولمالحدعة،

@الإملامأنهدالكفرولؤصصمواصعه،صالبهقملتحريصالمحرة

كهدهب@يةلنبإداوتحندوتقذيمتطورلألهوالالحلال،والمحوروالمو

المرةالكافمةالتهمعليهاوضتالماحقة،الساحقةالحربعلهاسلطت

العالميةالإعلامةوئح@العالمجةالأناءوكالاتبحماسحقا،وشجقت

يحسودالمسلميرم@الدجالطبودمال@@لثعماء.صفاءحرساء

معالمبولةلالمعركةلهاعلاقةلاطائمية،أوشحمية،معركةأ@ها
هدا

@سلهاء-سذأحةفييئشلودويروحورالدير،
الحمةلأحده

مهم

جسونوة،@مكر@والىصغيرة،محالمكإلىدالتنيماوالأحلاق-

األهم
ئسحوكلهالدي@صبماالصيحاتلهدهكاملاواحبهم

وبيماالمغتصبود،يحتصهاللهسلطانوبيماأساسه،وئدئرسسحقا،

جملةالل@ىجاةيحكمالديهوبه-بكمرواأرأمرواالديالطاعرت-

وتمصيلا..

@يمفتوحةيردييمئيإدس
لزحزحةقهاكالطويلةالرحلةهذه

كلماشائكة،وغرةثوربايرىوعقيدتهم،وتلىيخهمثينهمعنالملمير

يكادتفربغآتمريقانئمقدأنهوئحقالعمى،مىعلىةعنهانكفت@وعل

كله،ماضينامركاملايكود
العلائقهتكأيفآوتموفونه،وآلابهعلومهمى

معثرةتفرقةبزقامنماصكأ،متكاملأالماصيفيكادماوصلىوليه،ليا
عدلاحالةتكورتكاد

يظلأنممكنعيرولألهالدلالة،ومنالمعنىمن

هذاملءتئمفقدألدا،فارغأالفلىغ
لاوالآدا@العلوممنبجديدالفهل
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هداإلىنمت
وإناوعقيدتها،ديهاساللسيلحوهوبسى،الماصي

م@لقطراتالمحترقالظامىءاستقاللستفله
المتحالميرالماء

مقسمعالم@ىأتا@تمعتصروأ@رعر@يلكلطهرلقد
وعالموالعى،القئعا@والاستكلى،والعلوالسياثةعالماخرا.القسامآ@
والعد.الاثةعالمأووالمقر-الصع@عالموالعيد،العبو@ية

أعدأءصدورتكمهعماكامللوصوحالقرانويكشص
الرإلدي@

سقلولهملهتغلوعماوالعداء،
تكهوماوالدحد،الحقد

مر@موسهم

حنىيفانلونكمبزالونلإولاوالمسلمبىللإسلاموالكيدوالعصاءالحقد

2القرهأاستطمكوا،إندينكمعنير@وكم 17)

سا@همالعدراد@ىوأصالهالر،عمقيكصسحالهاللهإر

لمحيهم؟عرالمسليمفتةعلىالحيتالإصراريكش@ومحططاتهم،

وهاك.@اوعملائهمالدي@لأعداءالمستقرافالتالهد@لوصمها

حدآعم@قة@جحةصارتالمسلمصأمرم@كادماوكاد
صيهم

الإللام،ديلىديالدي@أعداءرسحهاالتيالأنطمةوأقامتالدي@،وير

و@مورها،الأمةشريعةالقرآنودي@فلوشايرسحبهةحهاجرأقامحا

الحياةقعيتل@لهاعلاقةلامه@ة،تصدبةتراتيلمحردكأنهئقرأصار

أرالجةوكالتلالمسلمش!المماةالأمةهذهتو@جهالياليويةالرية

م@أ@قولي@ففمهصمسامعهمتعطلتأنلعدالقرآدالمسلمودهحر

شئاقرآ@هميمقهورسلاأنهمإلىالدي@أعداءواطحئنارلالملصن،الهزء

أدوالحريةالهرءعلىطئ@لي@لها،يصعردلاآدادلهمصووا

منالقرادآيكالمسلمينعلىالماكريرالحاقدي@الأعداءهؤلاءيذيع

ا!!شطىوواوباري@ولدنإسراثل

سجع@رحاأيديهميفركودالصيييوالصارىالصهيولييىاليهودإر
منيثسرابعدماالحدعة،وح@ازالحطة

مهاحهةعليهيقصواأدالديرهدا

سطويلةقرةالثير،باسمعهاللم@يحولواأوبالإلحا@أوباللاح،
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العصروملاساتالماكرةالحيلدىولتمرسهمئحياناولحبالرماد

يتودلاخدالحديت
يكت@ورللوأهله،ألاطلعلىمكتو@آملثرآتاخ

عليالاطلليعحواوأهلهلئويه
تاءهمأددلكوسحقه،هدمه

ليالمكتو@
حلماثهمحولالهاتيثيروقدمتهما،أصحالرمارهدا

كل@يالإسلاميةالحركاتسحقليلحالهميحملورالدي@المستورير

و@@يظاهروأ@عداوةأدأحيالاوالحدقالمكرلهميحل@قدفىمكاد،
@

كا@بة@معزكةكدلكواويتطاصوأهله،الحقلهميسحقورالديرحل@مائهم

يحففورالديرحلماثهمأحلصع@تماماالشهةليعدواالكلامسحولاء

لأدوأهله.الإللامتسويهع@يكمودلاولكهمالبعيدة.أهدا@هملهم

@بعث!لأيلعيدم@تحكلوعلىالإسلام،علىحفدهبم

أصحملامي

ووداوروهيدأدم@
دلحد

لتمويه.وال@

الدين:حقيقة

م@مجموعةهوولا@حس@،عميدةليرالإسلامإن
الصادات

والصاداتالعقائديتطمللحياةشاملسطامولكنه@قط،الديهسكوال@

هدهوكلوالحماعة،الفردوسلوكالمعاملاتوقوالينالأحنوماد@ء

متماسكاكلاتكونحتىوتيقااتصالأس@عص@عصهايصلمتلاححةالعروع

لا

مى
فالحمكير،حدإلىالثريالحميةالاحيةهذه

أطرافشرتإذاوألتواسجام،تعاودفيوطاثفهاتؤثيأعضاءم@يتكؤن

وأخرجتبطنهلقرتئمئسيهوصلمتعييماوسملتلسانهوقطعتإنسار
بعدوألقيتأحزاء،إلىمخهوقطعتجمحمنهوحطمتوطحاله@رثبهكده

تم@هأن@ونالقلصعلىكلههدا
هذالأنحيل!الزعميمكندهل@سح

الثعالتمثيلهداكلبعدقىأنهلإفا@فترضناحيئ؟إنسانالمشؤهالمخلوق
للبقاء؟صالحلأنهالحرميحكدفهللالحيلةيف@

الحالهكذا
والصورةالنابض،قلبهفالحقائدالحيف،الإسلاممع



تقومللأشياءيقررهاالتيوالقيمالشريةللحياةبرسمهاالتي
مقاممه

والاقتصادالمجتمعلتسظيموصعهاالتيوالقواني@الجسم،م@@االعقللا

هيوالسياسة
حسمم@الحيويةالأعصاءوسائروالطحالالكبدلمكالة

حا@ةسليمةلديهوالصرالسمعحاسةتكونأدإلىيحتاحهوتمالإسسإد،

يصدركيماوتسمعهتراهلماصحيحةصورةبأمالةتسقلأديمكهالحيت

الالمحكلىع@يترحممي@صاستلسادوإلىصئبا،صحيحاحكماعليهاالسقل

يمدهكاملصحيوغداءديهيتسمسسظي@وحوالعقل،لهايردحمالي

والبقاءالحياةلألسد-

مقامالإسلامومقامها@ي@ا،العمدهلاأهميةأفىليهماحةلاومما
حاتا،ل@أدسمقكما@االقبلا

والأطرا@الأعصاءتمذأنهاحيتم@

صعطلتأوالأعصاءهذهبترتفإداالحياة،سسممة
لمحكي@وطيمتهاأ@اء

حي@إلىالموتقاومألهفرصوعلىيطلأرللقل@ئتاحأديمك@
@حا

إليها؟لالسةقيمتهوماإليه؟لالسةالحياةقيمةتكون

صحعلىمالإسا@@يارليالإسلامحالةبتحليلالآنولبدأ
هده

والقوالي@معطلة،عمهاالصتقةوالقوالي@الاسلاميةالريعةإنالحقائق.

يقحملاالشريةالمحتمعاتوتنطيموالسلوكللأحلاقالإسلامأرساهاالي

لهلي@تافهضئيلحرءإلااليممها
الثقافةوماهجأقه،المم@حياةدي

رموالأجدهدهتثأبحيثإسلامةلاقوالبفيأحيالاتصوغوالترلة
ة

كلية.ئوحرئيمابصورةبدينهاالصلة

لازاويئمنولك@نبصرزالتماالعبونإن
لام،@ال!دهايرصى

معتتا@ىبصورةوالصوتالصورةتعكىولكنهاتسمعزالتماوالآدان

قد@هاالمحيطالجولأده@اء@قياتستشقانتعححالموالرئتانالإسلام،

طعامهإلىتطرقأدبعدطاهرآنقياعذاءيتناوليعدلموالجسمتمم،

سوس
مصابةالأطرافمقامديهيالتيوالصلواتالتعفن،وجراثيمالمساد

سعدالرعميمك@فهلالأخرى،الاسلاملأركانصلتهافقدتأدبعدلالثملل

منئترلقدالصحيح؟للإسلامصورةهياليوملراهاالتيالصورةبأدهذا
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سقيوماالكثير،أوصاله
التيوخىوالعحر،دالتللأصي@مه

زالتما

ب@وظيفتهاصعطلتتد@اترةبطيئةالجاة@يهاتدت
م@ئخواتهالحقما

وهمودسكود

دافقةالحياةيديعكادالديالملب
الكيارهداشراييى@ي

الداء،عدوىالاحرهوأصالتهوعالة،@يةلالتاليإليهلتعودالعملاق

@يربولا
الكدويستقرالأطرا@وتترالعقليضطرب@ددمادلك،

القلبمنيتطرثكيصالطبيعية،مواصعهاغيروالرئتاد@يوالمعدةوالطحإل

حعلتهالتيهيالعحيةوصلالهالقلبقئإنمعالى؟صحيحآيطلأن

أتاحتلل@لك.ليسوالاصمحلال،الموتعماملالارحتىئقاوم

يسيرأدله
عرالمبتورةوالأعضاءالممرقةالأشلاءهدهورا@جلىافدمآ

لأخيرة.اونلقرا

لدي@وهلإليه؟أحدايحتد@أرالمتسوهالإسلامهدالمثليمك@هل

امتذالتيالدير@يالحياةعلىه@على@رصقالرأيحعلهماالقوةس

أعضائهسقيةينقدأنبيتكماوحالهالإسلامهدايستطيبمهلطويلآ؟عليها

نمسهئقدأنأو6الموتغواشيس
سيابهالكوارتوطوفانالزوال،من

اللهقولتحققلاسو@المتوقعةالستيحةفإدوهكداجاب؟كل

ثينفييدخلونالناس)ورأيت
افةبأدفلك2،،المصرأأفواجا@اله

التعا@فيآخد:لهوالتنكرالإسلامعلىالطاعةعصاوشقوالرقالتمرد
أنفهم،المسلمينمنالباقيةالبقيةتحتعأنوشكعلىوهيوالاز@ياد،

ئتاحسحيثالإسلاميالنظامفيهيعملالإصلامديرفيمكانيوحدولا
وبالف@ائدلقيمتهيعترفواوأنالباهرة،وشائجهالعظيمةآثارهيهدواأدللاس

للإسلاممثةصورةإلاهوإنيرونهالذيإنتطبيقه،عنتنحمالتي

الراثعة.الحقيقيةالصورةمكانأخذتالعطيم

الجبنيحغوعلانيةصر@حةالاسلامفيالطعىفيقميدهصو@ينما

أشدلطعناتلأفحايطعنونهولكنهمباللسانعصيانهمعلانسنآخرين

كفتلماولكىالإسلام،عنفلوبهمانحرفتقدثالثفريقوهاكوأقسى،
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الانحرا@هذاإعلانعلىيشحعهمالديالحدإلىتتمسث@@عليهالورة

م@حوفثونماالناسعلى
علىالمحالطةعلىصوأالنتيحة،

هالكمميتالعدرولكنإيىنسشهم
علىالتمردبذوريدرودقلولهم@ي

الطقتسائرسرالشريعة
حدهاوكرأكلهاالمزعومةتورتهمآتتإداحتى

أحرىفئةوهناكالبعيصةأعلامهمور@عواالقحوحوههمأسقطواص
آداد@يتهمسولكنهاوحححع@ا،إنكلىها@علربحيثالحسلىةمرليست

حاكل
الحدلةالحارةفاللالدما@تلقاه

ا-لأداالتقدمأحلس
لاتحعلهموالا@حطاطالحمودم@سلعوا@رجةقد

لاوالعيريفيدودهم

لالاستمالةلهميمحود
الأخرفالأممحصار@تتقدمهااليطالتمر@من

للمشكلةالسليمالحلأدترىأحرى@ئههاكتموتقالاتها.
@اتحميد@اهو@ي

سلطالهوحصرالإسلامهدا
سطمتطسق3والعقائدالعحاد@ثمحيطلى

المسلمي@عيرطمهاالتيوالإدارةالية

أ@كارهملص@ا@حقيقةيعتقدودهؤلاءكانإداأعلملاوأنا

ويخدبموأس@سهميحدعونولكهمالحقيقةيعبرفودألهمأمولظرياتهم،
ر

أنوهوحال،كلعلىألصارهمص@قدفهاماشيئاولكىاللم@،

الح@فالإسلامأسم@علىيقملانطامطلليعاشواماإداالصلمي@

الإيماد@افلا@اوالضلال،الفسادنعماملحتماستتعرصمعتقداتهملإد

العاث@شاهلا@اله،المعالمحيةالطرو@هذهمتلليطويلأيعيترأديستطيع

صلا@يكوصحرها،بحانهيتهاتحتمطأنتستطيع
بألآقمشكهدامحيطا@@

الحياةشيانإقامةإلىالهابةدييؤديتطورآالإسلاك@بةالنزعة@تطوريممح

النظامهداظلديونثأذؤطملأولأخذأساسها،علىالمحتمعوكيان

فائدةلاالتي@المعتقد@لهذهمامحالة:لانفسهسائلفإنهيقترححنهالذي

لاالتيوالطقرسمنها،
أنعليئيحبولماداسحيقي؟موصولةلهامع@ى

فيها؟تأليرهوفقدالحياةبواقعصلتهانقطعتأنلعدلهوأومنالقرآن@ثوص

علىقرلاعرئرلعةيريدصمامنذعلثىلرجلئرسأنعليئيح@لماذا
منرسولأنه

هذهفينفعألييحققأنالرجلهذايستطعلموإفا3اللهعند
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لهآمتإذاأصيهالديالحيرهولماالدلاالي@

الصررهوومابرسول،

النطامهذاظلليسعيداأع@وما@متألعل؟لماب@عليئيقعالدب

لير@رولأيإ()الراخ!
لصيع@انرعأدولي@وأصومأصليأد

هده

الأ@عالهدهنستقيمكيصتمالأعلال؟
هذهتسترولماذاالمدلية؟حياةمع

دي!اللىالعمه
أحياها؟.التيالحياةلصاد@

صالدي@لعرلوتأنتتالتيللأحيالالطمعيةالتيحههىتلك

معمطق@ةشيحةوهيالحياة،
العرلأصحماإدالهامهدتالتيالألسا@

تاما
والعمليةالمطريةال@حيةمى

الشلصأنفكماوهكدا
يصبح

لإدال@جسدصفصلما@االقيمة!لاقد

إنالحياة.تعترلعندماكدلكولمحعاليتهاأئرهاتمقد@العاد@وسائرالع@تيدة

@والعاد@العمائد

هي
الحياةعليها@نياديت@النيالامحةالعمد

التيالمماثىسيالةمردعاليةو@القوةتتلقىلدورهاوميالإسلامية،
لاالواحدالجسدكأعصاءكلاهماليتأدوكما@سقسححيثا،

يستغي
أحدهما

لكليهماوالصاءالموتيصىألاخرأحدهماصو@صلالآحر،ع@

نظاظل@يالإسلامية@المعتقد@اشلتىلإمكارالط@لإدهداوعلىمعأ،
أ

الاوأطرعقلألضعأدجلىإداإلامغلوطط@الإسلامأسلم@علىيقوملا

لرعمتمالعوربلا@ا@لجواد@لرية
سوفيحيمارهداأنلعد@لك

الحلقة

وا

أئئتأليالحاضردوالأوضحالأنط@ةأدواصحأيكودأن

دحسب،الحديدالحيلشبعدالمسم@تئيرهايثتفلاا@لإسلامديلىلي

قسطعلىرالواماالديرهؤلاءإلىيتجاورممولكه
ستعالبمالتمسكس

اكالوسحاءالإسلاميةللعقيدةالصوروثولائهمعلىطل@اوالذي@م،الإسا،

م@
حياةيسيايديوالتافصالارتاكإدأوالقديمالجيلالاء

قطهيالماوكلأحد،منهيخلمعامللاءالأ@طلىهوكلفيالمسلمش

-@
م@سصيبلالهموأئمتناعلماؤناحتىل@كأ،لاح@أستداثهقدرعلىاللاء

الأرصألحا-دىألمشترةالمسلمشحماهبرولك@الطاميالطو@ادهدا
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هيكلها
م@الرغمعلىلألهم-دلكللخطر،تعرصأالأمةعناصرأشد

هموفحس@،إسمىإسلاممهمإسا،@إنلامللإدالعحيصإحلاصهم
لا

النحاةيتطيعودولاالإحلاص،حمداعليهميمرصهاالتيالواحكيعرفون

م@لألفسهم
المسالككلعليهمتسذوالتيللإسلامالمافية@اليلى@هده

مفكللكلعلىهيناأصحالألسبولهذهأقطارهم،سئحذهبموتكاد

أرهدام
اهموالح@الطريكلأدويقسعهمالد-ليالئملهميدبر

اعتاقثاوأدالتة،الإسلامولي@ليئهاتعازصلااليهمتفذماليالحديدة

سعيحه@الصو@هوبهاوالإيمان

وإلىالإسلامصرقةإلىلومكلالمسلميىحماهرتمادوهكدا

وتعالىيسحانهال@هلغيرعو@ية

ةالحقالوعد

العالم@ة-والصليبيةالعالميةالصهيويةصالدير-هذاأعداءبدللقد

ييطويلأالاشر@تلهاهيأحفيةماكرةعديدةوسبلتجلىبم@رصيدهم
ديالدلمقعلىقدرواكثيرةأشياءعلىوقدرواللإسلام،الكيد

@سة

تالأحد@نرويرعلىوقدرواالمسلمة،الأمةتاريحوعلىجم@-ال@ه-رسول

عريعحرودالياثحوارايؤدواالمسلمالمجمعحسمليالأشحاصروس

@ةوالأنط@والمجممعكالدولتحطيمعلىوقدرواسافرود،وهمأدائها

لاالأمةوشدالمدارستلاميدمرإنتاء@حياليعلىقدرواوالقواين،

هياكلصلىواحنىرالطة،ئي"@ماصبهمالإسلايةوثتافنهملدينهمتربطهم

الدي@هدارحزحةعلىقدروأثمرفالإسلامهللأمةتؤتيولاشيئأ،تغىلا

للهالحاكميةمألةوصارتالأساسةممهوماتهعن
العقيدةمكانصتتزحزح

عملاثهمتقديمعلىوقدرواالاعتقاثح.أص@هاالحرفيوتمصل

ا@@

@ل@آلس
@د@تصر@يير،

@لد@@لحص-@ل@حلىد،و@ر@ثهم،
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فيوالندميرالهدمبأعماللهملبقوحاالأمجادالأبطالصورةفيالحونة

العصرفيوبخاصةالقرود،مدارعلىالاسلاميةالمجتمعات@حسام

كلهاالظاهريةوالطروفواحد-شيءعلىيقدرواول@لم

ولااللهكتبنصوصتبديلكله-هدابعديستطيعوا-لمله.مهيأة

لييكونواولمتحريمها،
هدا

علىالاسأحرصكانوا@لقدالزاهدي@،م@

سلوغ
لمتال!.كفتلوالأميةهدهليلوعلىيبلغ،كادلوالهد@هذا

لهحمايةلاالديالمحموظ،الكتبهدافيشيءإحداثعلىيقدروا
مى

لعل!وهمإله؟المتسبيرأهله
كغثاءغئاءأصبح@اظهورهم@راءلدوهأد

الكتب،هدارئالةعلىأخرىمرةهذأفدليمع،ولايدفعلاالسيل

نحن)إناعزيزمرتزيلحقألأنهالاهرةالمعجزةهدهوشهدت

العطيم.اكهوصدق..(9ألحافظون،لهوإناالذكر،نزلنا

أماوعد،محردلمجر-اته-رسولعهدعلىالوعدهداكادلقد
هو

ةالصخامالأحداثتلككلوراءمىاليوم-
التهرودتلككلوراءوم@

إلا@يهايماريلاوالتيالكتب،هذابرلانيةالاهدةالحعحزة@هوالطوال،

عد

خالدةحقيقة
لمالمسلمينأنهيالالهي،الوعدهذاصراءمن

تلكفيوأهلهألته،ثيىعلىالطويلالسستمرالمكرهداخلالبك@وا

فهمعنمتصلحهلفيالطوالالقرون
عصربملثبنهوالذيالديى@هذا

أنيثتفلكلأنالأساسية،وتعيراتهومصطلحاتهالقرآنفهموصوجل،

لقيالكتبهذا
علىمطويابقىوأنهحقيقتهعلىئفهملاالطو-للةالمدةهذه

يناقضشكلاوهذاقصيرة،سمدةنزولهبعدمنهالاستفاثةوانقطعتغرته،

فيبالحفظوالوعد@يلحافظونلهياناالذكرنزلنانحئإناتعالى،قوله

موصع
كتا@فيخيرفلاوالتطبيق،والعملوالرحالفهميستوحبالامتاد

فانححةرحالايسحانهاتبعثالأياممروعلى)1(،@ابهئعملولايبقى

و@لأداء54@له(1)
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الكاملةلالدعحةدقامواالسبيل،لهميسربصئرهم،ئستنيرةقلولهم،
في

الصحيح.وجهها

العصورتلىيخليالمريدةالن@ادجتلكلندركهذائدركأنوعينا

كانتوعملا،فهمأالقرآنرايةردعتالتي
وتحرسالأمل،ئجذدالتيهي

الامة
السرية.تاريخ@يفريدةنمافحبهذاوكالوام@

فيقطتمقطعلمالتيالماثجىتلكصخالديهوالإل@الوعدوهدا

الكريمة،النماثحتلكقصةبتفصيليحكياللىيحوهداالإسلام،تلىيخ

مععهدهاعلىوثاتها@ا،وحها@للائها،وحسن
اته

كلوليزمانكللي

مكاد.

الدينواعداءأعمق،الدينهذافيوالئقةأكبر،اللهفيالأملإد

كدومكرهم،وامكر)وقديقول:الذيوهوالماكري@،جروالمحهيمكرون

وعدهمخلفا@تهتحبنفلاالجبال.نهيزولمكرممكانوإنمكرمما@ته

.(47إبراهيم:أ@انتقامذويزعزا@تهإنرسله،

تصطربالمؤمي@،جاةفيالثالةالركيزةهوالحقالوعدهداإد

@هموتتحا@الركيزفهذهعلىهمفيثتونحولهممنالدنيا
الأحد@ت

لاالتيلالصحرةهمفيتونوالدوافع
الأسادحولهمسوتتهاوىتتزعرع،

تزول.ولاتحوللاالتيالقاعدةإلىهمليستدون

ماصدقهاظاهرين،الحقعلىالأرض،منهمتخلولارحالللهإن

لاعليه،اللهعامدوا
اقه،@مريأتيحتىم-خالف@اوخذلهم-منبصرهم

هؤلاءالقو@سوتمنعهماته،@لىلدهمالتيالوثفىلالعروةفرنبطب@

الشلىثينللحيلىىالطلامفييصيئونالدي@الورمصبيحالقرآن،حملة

ص

اللحظةحتىو@حدةلحظةأ@ز@رهاالصيةالحربتضعفلم

نررلإطفاءالعالميةوالصليبية@لعالميةالصهيرنيةقرىحهدتدقدالحاضرة،

الإسلامدارفيالأجالمنحيلفيمدلةولاوناةغيرفيالقلوبسالحق
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الأياممرعلىلمحعلراماوفعلها@،الهنورليطفئوامكادءيريدونكلفي

الصعا@فهمألمحدا،بستطيعماول@لمولك@ليالهءتقدمكماوالسيى-

أنيريدون8(،،الص@:أ@الكافرونكرهولونورهمموالله@المهاريل

أنإلااللهويفىبأفواههم،ا@تهنوريطفئوا
@الكافرونكرهولونورهيئ

3فأقامجس@-الرسول-حباةلينورهأتنماقهوغدوصدق(32التولةأ

داتصورةالمختار،الإل@المهجمنواقعةحيةصورةالإسلاميةالحماعة

الكتب،لطونفينطريةلاالأجيالتترسمهامرس@مة،وحدودواضحةمعالم

عل@هموأتمثيهمللمسلمينفأكملنورهوأتمالواتحر،عالمليحقيقةولكى
لعمته

رضى@@سيله،@يويحاهدونيحوله،@يناالإسلاملهمورصي

القلوبفيالديىحضمة@تمتالكفر.إلىيعيولاالارديئل@أدأحدهم

وتبضوالحي@الحيى@ي@تنبثالحق@قةهدهتزالوماسهاعماافىصو@ي

ماكلم@الرغمعلىقاثمة-وتنتعص
مروالمسلمينالإسلامعلىجرى

حقود،غليظشديدولطشللدماء،غريروسمحوثريد،وتنكيلوكيدحر@

لورلأد
الحديد،النار.كذلكتطمسهأنولاالأفواه،تطمئهأديمك@لااته

علىالمصويروللألطالالحبهلىيى،للطعاةخيلو)رالعيد!أسدي@ي

االبعيدالهدتهدالالعواأ@همواليههدالصليبييىأعي@

إتمامفيتتدل،لاالتيشتهعلىالدالالله،منالحقالوعدإنه
الذينقلوبلهتطصشوغدوهوالكافرونكرهولودينهلإطهارلوره

ليدكعهمآمم@ا،
ليواللأواءالشقةعلىالطريق@يالمضيإلىمذا

إلىيمقطعلاالديالدي@أعداءالكا@ري@م@والحر@الكيدوعلىؤالطريق

يوم

ا@هعدجالرس
@يم-الله-رسولقالقال:عنهاقهرضي

طائمةتراللا"
يهمإلىظاهري@الحقعلىيقاتلورأتيص

1المبامة 0 0 0

صسلم@حرحه(1)
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المخيف:التصادم

الإسلامإلىيوحهودالعالميةوالصليبيةالعالميةالصهيرلةإد
حهيوالمسلمين

يصتحرفيويستخدمودتمقطع،لاوحملاتتكل،لاآ

وكلالأجهرةوكلالوسائلكلطيعته،تمييعو@يوجهته،عنالدي@

والحيويةالإسلامي،العتطلاثعكلوخاسحقآيسحقون

الصامدةالصلبة
التيالأوضعطريقعنالأرصوجهعلىمكافىكلدي

المحترديرئلطودوهمالأرض،لقاعكلييويكملرنهايقبمح@ها
م@

علماء

ماوئحتودموأصعه،ع@الكلنمئحردودعليهالديرهدا
حرم

دويمبعوالله،

الديررايكعليهاوير@عودوالفاخ@،المحورويبلىكونشرعه،ما

أنظمةلثالهومنهحهالديرهداطبيعةيعيرواأريريدودإنهموعناوينه

الماثية،الحصاراتليالمحدوعي@يرحلقودوهملرية،وماهحشريه

@هدهالتبهفيالإسلامرحلقةل@حاولواوأوصاعها،بطرياتهاالمأخوض

لظرياتهاسالاقتبل@أوشعلىاتها،ورفعالأوضح،وهذهالنطريك

حا@ثأالحياةيحكمالذيالإسلاميصورونوهموماهحهاوثرائعها

ليحدرواالماصي،هداوييدود@حطمةإعا@ت@،يمكىولامضى،تاريخيا

الومالإسلامإنالتخدير:هداطلليلهمليقولواتمالمسلمش،ملكلر
وحبهونطاما،شريعةلاوعاثة،عقيدةأهلهنمحسفىيجثرأديحص

وحسبهم
انالدينهذاعلىفإدوإلاهذاالتاريخيالمجددلك

لهيقدمه@هماكلعلىلهميصمالر،لواقعمحكومآفيصحبتطؤر
س

كانالديالعالم@ييقيمونه!اليللأوضحيضعونوهموقوانين،تصورات

الدي@@لكمحللتحلوالدين،العقيدةشكلتأحدنطرلجتإسلايا،

القديم،القرآر@لكمحلليحلوئدزس،ئتلىقرآلآلهاويرلورالقديم.

الدي@هذاطميعةتغييريحاولودكماالمحتمعك،طيعةتغييريحاولوفىوهم

ليحولونلهللهدايةتصلحقلوباالدينهذايجدلاحتىأخرى،كحسيلة

نائهة،محتمعتوالئهو@ت،الأه@اءفيغارقفتاتإلىالمحتمعات

1 3



هدى..عيرعلىتتحبطحيرةفيمحتمعك

بورنهتديالتيالحقعلىالفائمةالمسلمةالأمةإد
قلةوعلىالله-

مكان..كلفيالوحثةالسحقلعملياتصامدةترالماوالعدة-الحدد

امره.علىعال@وال@ه

وليكنالافحتىكانلماشديدوإيجازوافحتريخييانهذا

والأياماللياليطالتفقدوزمان،مكادكلفيتناهلاألدأعلى@كرمك

كان..ساكانحتى

لديننا،ولهمناوتربيتنا،وئحلاقائقاقناعلىيدحللمالمادإن

الصامتالتصادمبعدإلاالأنوار،ويطفىءالمعالميطصأريوشكدخولا

الحاضرة.الأوروبيةوالتقا@ةالحضرةولي@لينناحدثالذيالمخيف

الثقافةو"
أحدهماشيئينعلىالدلالةلهئقصدجامغلمطحه@رهادى

متكاملارطؤرانأيالآحر،علىمبني

مولدهمذ@سانال!@فر@يتغرسمكتسةثاشةأصولالأولالطور

ألويهيريتلقاهماكلجماعهاالين،الإثواكحدئثارفحتىالأولىولتأته

لمهيستقلأدعلىقاثوآيصححتىوفؤ@بيهوضغلميهوعيرتهوأهله

للحضركلتموتأوئراهق،يترعرعالوليديتلقاهماوتماصيلوبعقله،

محتمعليلاشىءحيلكللارمةصر@رةالأصولوهدهتعحر@
لكيما،

ننيح@اودامعر@ةلفسهفيهاصئسيرلمالعة"لهتكور
ق@طأله

ئعبهالتمكيرم@

سمعلثرةعلى
لثأ

م@لينهم
عندوضوحهشدةعلىوهداوعشيرته،أهله

ديهوالتمكجر،وعمقت@يه@كرتلأنكلاألمته،لأدكالأولىالظرة

بلالارتاط،أشدمرتبطلأله@ليه،إثواكالعقولئحيرفلتمسرحمجقته

هماعامصبنعطيميرسري@أعماقديمتعلعل
"

لالاالعقلوسر@االنطق@سر@

عقولوتحيرتكله،الخنقمنحولهماساثرع@الإلادبهماتميراللدان

يفسهخثقيتهدلم"الإساندالأد3يعملادوكي@جاءا؟كبفديالنر
الريىهدي@حيءإلىيصللكيشهد،لمايستدلأديستطيعحتى



قريارألهمالالإلفأجالاتوقموإنالعيدي@،المنتغتقيىالملثميى

لايرولها@الخالقة،القدرةآئلىمىوعحيةالإلهي،السرإنه@اواصحان

حياةمرصعيرمتلوهوللدود،معروصعحي@مثهدوهيو@هايدس

ويعحرالثريهقوىعهتعحزالإلسان،
عه

يملفييقعوهوتصورهم،
لحظة

شا،تعلمونلاأمهاتكمبطونمنئخرجكموا@ته@نهار.أوليلمن

.(78انحل:أون*ثكرلعلكموالألئدةوالأبصارالمعلكموجعل

يعلمودلاالاسولك@@عيد،م@لولكمهقرب،عي@منغبإله

يذعيهالديوالعلمالمكود،الحياةسرهوالسرلأنذلك،يتمكف

وكلعالمكلإذماد،كلومولدمكسو@،حادثعلمله،ويتطاولالإلاد
لعدكهوماقرب!مرقرياشيئايعلملاأمهمر@ط@ومحرحهلاحث،

فلث
هتةعلمس

م@
كفايةليهوجعلللشر،اللهأرا@هالديلالقدراته

الوحودهذالهمالمكو@المحيطفيالكوك@،هذأعلىحياتهم

لاطةفطرةاسئوثحقدمولدهمدلاوالإناد
أعماقه،لىالعورسجيدة

أنهمهما@راكآئدرك!ر@عا@قإلىبتحهأدوتحركه(،ئلهمه)ئيتورغه،

لذلك@هوومعيسه،وحافظهخالقه
صيع

هدهحاحةئلثيمالكلالاستحالة

هذىالديهوالحاجة،هدهئتيماوكلأعواره،فيالكامنةالحميةالفطرة

م@شيءيكودأنإلىالةسبلولا@ا،الدي@@ايسفعأرعمالهاته
نلك

لا@االعقللالأدغير،لا@االلغةطريقاع@إلاالإصادعقلكيواصحا

واللعة،اللغة،،داطريقعنإلانعلم،ديماشا،يعملأديستطيع

)1(،للفصلقاللعيرتداخلامتد@خلانالأولى،الثأةممذ
هدهأغملوبر

علىالركلقأنهداالأوهام،طريق@يوأوعلالطريقصلالحقيقة

أمةتجذتكادلاوألوالهم،جمللهماخلاف
بمصاه@ير@ا"لهاليراللهخلقم@

@للب@!،@صه@للئلمصل!حاملةجةدعرةوحفي@لماسد@،دب@@ر@@ثفابة@لحياة@يا@@

لاومدا
لو@للح@لمحب@ةسممارتبلاسيء

لبرلي
سولصث@مهملصحرلها-

صوئم@لى"نهاطلالطرإ
5 شاكرمحيللألسد13-552
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أوكتبلهلي@الذيالدي@)الدغ.لدعا،أووتيأ،أوكار،كتالآالعام،

ؤتق

محتحعليالنلشءالوليديتلقاهما
أبويهطريقسما،

سوفؤدله،ومعلميهوعرتهأهله؟
و@حداامتراجآيمترخ@او@امعرفة@ادالعة

هوأثراوأصلغهماولغئهما،ألويه@ينوحمبرتهلراتهأوركيرتهواحد،إلاءلي

فتقلا@ا@ين"ئو@اأو@امعردة@اهو@العةماكليكونلأتهلالوليد@يالدير@ا،@ا

لصحتهالجازموالاعمادوالتليملالطاعةيتلقاةأبالدير@ا،9تقتل@سهفي

لهيتلقىالذيالأسلو@فيالطر@قتتألت@احدا!لينوهداوسلامته،

ماعكأطثالك
م@الأولىالمراحلفيالمعلمم@أومك،يممعوده

يتمضىيكادلاعلى@لك،يتدرجادشىءحالويطلالتعليم،
(@)

م@شيء

هدايلغيكادلاولكهوإلاشالة،الإدراكحذيقلى@شيءسمعارده

له،وضغ@@االدي@@افيعمستتدحميعامعار@ه"لعتهتكودالحذ

مهيحصلماقدروعلىالإنسان،حياةلتةورد@االد-@اشمولقدروعلى

ديالعمقلالغأثرهيكورالاشىء،
اليمعلىدهودىئمكر@ها،التيلغته

هيفهذهوالاستدلال،والطرالتفكيرمرالعقلعملئوحئهماعل@هايسي

الاختصاروجهعلىالأةرمنديالمكتبةالاشةالأصول

وهىبالأة،المكتسهالأصولهذهصمنبتقةدروعالطور

يحرجحي@خقذ
ان

سميتوإنماالتفيهر،طلاقةإلىالتسحيرإسلىم@شىء

لأحدالمكاكلاطوزلألهالتحير،إسز@ا.الأولالطور@ا
نثأتهمدالبئزم@

معارفهولدأتمداركه،استوتالرجالمبلعبلع@إدامجتمعه،@ي
يتفصى

(1)
العقلويدألعص،ديلعضهالداحلأولعض،عنسعصها

والماحثةالنظربتقليبويتذلنمسه،الاستقحدفىالمستتعمله

موالديالرئيع@التعيرومعالحةوالفحص،لمج@وا@التمكيروممارسة

ئييتمفى(1)
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ئسفىأديمك@لماةالحدي@الواةتتكؤر@عدئدلحمله،العقلمراولةلتغ
@ا.لاثقافه

التيالاول@االمعار@و@االلغة!هو@ادلكتحقيقإلىسبيلهأنولق
استعملهالومحالة،لاالديى@ا"لصعةمصوعةالأولطورهافيكالت

هذهصماصيله،لعصأور@صاوماقتتهالموروتالدي@اعلى@االحروحلي

حئرإلىالممصيالمستقلالإثوادمرلةيلعهماالصعارالتأحاذ

الئقا@ة.

@الغة،وكلأمةكلو@اتقا@ق@ا
تتركلقذرالمتقمي@أشائهاحصيلةهي

ديمحمو@قكلهاو@روع،أصولمن
لدلكدهوالتأفعدالمتلقىالدير@ا"

العقلوعلىالميوعلىاللجةعلىالحفيالمطلقالسلطادصاحى

م@إلاينكرهلاسلطانحميعآ،
تحعلالتيالاولالمالعلالتفكر@يئاليلا

عيرهع@ومستيا@مسه،ومبيأصوعاقلآلماطقاالإنساد

وتتتتثعتماكلالمحدودحيرهافيحامعةمرآةأمةكللتقالة

م@وتباغذ
ومشارلهممقا@يرهمعلى@حتلافألنائهامن@ردكلتقالة

وجه@رالحياة،ليومحلىحهمومداحلهمومداه@هم
@ا،اللعةالاهوالمرآةهده

المتةللمصلقاللعيرتداخلامتداحلادأسلمت،كما@االدي@داو

يكود@يأدالحطلاركلاطل@
ماعلىالدلياهده

@اداتقا@ةعليه،هي

حميعآ،الترفيهايتركو@حدةتقا@ةأي@اعالميةتقالة"تكونأنيمكى

دهداوأوطالهم،وأجاسهموسحلهمومللهملعاتهماحتلاهعلىويمتزحوط

بتميوعئرادوإنماكير،تدلي@
آحرهدثوالأمم،اللمىسالمقولةهذه

فالتقا@كلها،تعالتقىمعلوبة،أممعلىعالةأمةسيطرةصس@يعلق

التفكير@يأسلو@ثقالةولكلالملل،شثزومتمزةالملل،تحعذدمتعذثة

لالتقافدتمحالة،لالهتديرالديالدير@االاسفتزغوالا@سدلالوالظر

إلىئمصيتداخلاتتد@خعلاولكرونتناقمس،وتتاظرشجاورال@اية

ل@تزلاا
لبتة.ا
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مهمل@ءالتبيهمنبدولا
حاسمالصلأتفصلأنهوجدا،

بي@
ما

وبي@"ثقافة9ئسمى
سهمالكللأنالبحتة(،الحلرم)أعنيداعلما@ا،ئسمىما

احد،ولدي@تدينواحدةأمةعلىررة@لمحالثتافةللاص،يةطلمجة

اختلفتمهماو@حدااشتراكايخهيئتركرنحميعأ،اللهحلقبي@فغوالعلم

والعقائد.المتل

كلليمرفوصةالأه@اء""بأنتقضيالإلانفيالفطرةلدييةن

يوصصأنيستحقعمل
جملمنلكوظاهرعلمي،عملأوشريصغقلدأده

ليلياهما
لرعسالإسلام،ثيلىفيوعملاع@@ااالاشر@"أنالبدهدا

فيوالثقافةالت@يهيديرونالذي@رجالهمعغلىققذتيه،ئخمصإلىرأسه

بلاالأهحاء!تتقبل!الأورليةوالحصارةالأهواعط،لأفيغلىقالإسلام،للاد

الناسوفيالدني@فيالأهماءرذيلةاستعمالتزغهيللآنفة،ولالكير

ص@خضاعهاالأمم،ونهبواللبالصفعةعلىقائصةحصلىةلأدهاخرج،للا

بصيرعلىتخفىلافلثعلىوالدلائلالمبحصرإ!لسلطالهاوسيلةلكل

وفيالسياسةوفيالثقالةوفيالعلمفيدلكتسوغدهيئحصران،عيني@في

تس@هاللللمضرة،ئو@افعأللمنمعةجالأدامماشىء،كلوفيالدي@

الأمم،تلىيخفيمثيللهايسقلمالتيالعجيبةالغريةالدعوىفيأيضا

كلهالعالمأنودح@اها"عالمبةحصارة"أنهادعوى
يخضعأنببغي

الأخاذالغنيوفحورهاغطرستهالرضىويتقئلوسيطرتها،لسلطانها

!(1)المتن

صادق:حديث

مهدفيولدتالغريةالثقافةأنبيانه-سبقفي@اجليأ-ظهرلقد

بالجضاءئقافتهاوئزحتالمسفوح،بالدمغذيت@،-الما@ت@،الحضلىة
صالممضاللهبوينفثققيتا،كبرياءوتأججتحقدا،فتعالتوالكره،

1ورةنمالاصبلى@ى@للىلورسال@(1) 0 سلهو@ا3
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الكاف@ةللبراعهخادعةمظاهرتغلمهامكتمةأحقادوحسة.غدراسهامها

الفاحروالر

إلهوىيانسرصعتتدالغربيةوالثقالةالحصارةروحإد
نمسكلفيالحضارةهذهلنجضكوالدافعالمحركهيوالأههاءوالضلال،

لاوتدبلاأنهاإلاوتدت،خفاءفيتريهيوالأهحاءوحركة،

المهارةصححاهرمتحليةسر،لر@اءفترثيةزيتها،تمامفيمترجةإلاتأتيك

شاءماوبعقلكبكعندئدتلبويقتسص،أنلصاحبهايتاححتىوالحذق،

لكاست@بقدأنهيوهمكحيثم@التلب،له
حمع

ا@@هولالمادقادا

هبتم@@عهمخفياويستكثر،عينيكتحتيحشد@ااسحرةتهويلعليك

استلحاقثمغفلتك،واهتبالعييكسخرلهأرادمائبطلقدما@االماثة@امن

هائمفأنتالنفيسةوبالحليالمترحةلالزيةمفتونأنتإدلعقله،عقلك
يقولكما@احسنوخفةقبيحكلإثرفي"مريدعيرأومريدامعه،

المتنبي

هيوالأهواء
هوإنالأكبر،والفسادالمستطير،والثرالمبير،الداء

عملإلىأحالةالمتتاقل،الوطءللهالدببحفيةإلمامةعمللأيأتم

وخيئهثيابه،ئحسنفيالعملهذاجاعضولوكريه،منوذمستقذر

منرينة،وأتفهاوعطوره
ثموذكاء،وجذقومهارةوتمحيصواستيعب@تة

منالعربيةالثقافةدعاةكانبفائاع@يز@اد
@يرفيوالتعليمالترليةسدنة

الإسلام،ئقافةوأسرارالإسلام،تلىيحبأسرارالإلمامتمامملفينالإسلام

الخيانة.لئيمووخائنونالماق،خيثومافقونحيئدلأنهم

دفي@مكرالتثيرإرسالياتوخريجووتلاميذهمالمسثرقي@ومكر

شحمهفيصالشحمالناسقحسبحتىبعقولنايدشونخبيء،
ورم

يقولكما

@لفمقيدكر@ملترلهمرمى(1)

ئففم@لقأملئحردصما
عه@همتصى

ر@مم@معأ،

لطهاوماعرل@ا@لمطومامزوا،

خ@ؤخفهتجحكلإنر@ي
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الحمدالي.الدولةسيصمعاتأالمتسي

ورئمشحمهفيصالشحتمأدتحسبصا@تةمكسظر@تأعيدها

الشمر.وقال

يرىمختهأيامدىالمرءعلىئقضى
دالخ@يلي@ماحتا

المسلمتحرجأنوالاستعمارةوالتبثيرالاششراقمهمةكانتلقد

لالأحلاقتر@طهصلةلاوبالتاليلاده،لهصلةلامحلوقأليصبحالإسلامم@

الأمةعليهاتعتمدالتي
عشرالتلمسعالقرنثلتقمصواسلقدحباتها،@ي

ديارفيوالإعلاموالتوحيهوالتقالةالتعليملرامحجميععلىهدايومناإلى

@يوشرتالإسلام،
وتلىيخ@وآد@وفنونية،الما@الغر@ئقافةالربوعتلك

لاالمسلمصارحتىوح@يرئة،وتكبراعطرسةبحصلىتهالمشليالغر@

ى.وال@والشهوةالماثةإلاقيمةلهالدليا@ت@يئاييرى

ولىالفسأغ@ارلييتكرالأمة،حياةفيتمك@الديالهوىإن

ومحصولهوالعقل،المكرعلىلالتلطفيستبدمكمنهمنيمرقحتىكهوفها
دإسادأنهه@اهيتغالديذلك

كسيتولحمعطامم@ئكونحاولىغ
أكر!!!لاجلدأ،

صالكريمالقرآدويلفت
الإلسانيةالسمسإليهاتصلالتيالحالةهده

منأرأيت*
4المرقانأ@وكيلا؟تكونأفئتهواه.إتههاتخد 3..،0

لاطقةصورةإنها
المستفلتحي@للىزة،لفسجةلحالةعميقوسموفح

المضوطة،والموارينالمعلومة،والمقاي@الا@تة،المعاييركلم@

ولالميزاد،تحضعفلاداتها،وتعدشهحاتهاوتحكملهواها،وتحصع

مهجحلتالديالطعيه@اهااعترضمتىسمطق،تقتنعولالحذ،لعتر@

ويطاع.يعحدإتهآ

لقد
أنيديرولالالمحه،الصلةيعرفلال@ءإعدادالإسلامثيارليتم

لا"،الاسنتراق"أراثهلماطقاالإسلامدي@الملمأحيرجيعر@ها،
يهتم
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.@الثهو@ودي@نياهفيهفهويصر@والكل،الر@حةويحصلالعظاثم،

حمعوبنالللتهوات،تعئمفإدا
المراكزأسمىتحأو)دفللشه@ات،الحال

شيء.صكليجيالهواتسبيلوديلللثهوات،

الإلسان،دطرةهووالذيالعام،لمعناهالدين،هوثقا@ةكلرأسإن

مالحميعالدي@هداشمولولقدرالدير-مس@ىكانمائوكان-ثين@ي

دأنويححرماصالإسايةالفىحموحيكسح

الويةالفطرةص-ريع

علىقالراصاحهايحعلتعلعلآالنصأحارإلىتعلغلهولقدرالعا@لة-

التغلعلوهداالث@مول،هدابقدرالض@طلهذاومريدآالحاثرة،الأهواءصط

يخيم
عيبكلصاحهاستعصمالتيالحواصمقئتكونالإساد،ئيار

هده
هي

بالمضحكاتمليئةقصةلالحقيقةظنملإيحلىالتاريحقصة

لابميرةإسلامة،بعينيخكتلرفاقرأوالآهات،والحسراتوالمبكيك،

صادقحديثهداوطيةلححةتخالطهاغرية،عربيةبعينلاتغفل،

ماالاريخلد@يهايبي@قصةوالسني@،الأيامممكرةسالتاريحداكرةسحلته

لاأبدافكبرعلىالقصةهدهمكولتك@كاد،
تن@

اه
كلوفيرمادكل@ي

دهيمكان،
الأيامحوادثالقصةتمسركان.ماالادكانلتمتحكيقصة

الفاسدةوالأخلاقيةوالأ@بيةوالمكريةالثقاليةلالحياةوآد.حي@كل@ي

سىالتي
هذاإلىديهانعيث@واليللمسلمي@،شنهاالكبار@االمسترقوددا

واثدبوالسلوكوالترليماوالوجيهلتقافةوا.المكرروعفيشمافقدالوم،

ليد@فلسالمتلاحقةالأجيالوابتلعتهاآفك،والدي@والأخلاق
هذاأد

@تركوعقيدته،وشريعتهالإسلاممهجوياقصالإسلامعلى@كرعريب

رائمة،حضرةليوانخرطواوأحلاقهموثقا@تهمو@كرهمالمسلمود@يهم

وهمليانحرط@امادية،حصارة
هده

ر@اءعليهايئبسونالتيالجضارة

منالاسنخرحالتيالعالميةاالحضلىة9فمحماشيطانيأ
إلىالطلمات

ومنالور،
والتطرر.التقدمإلىوالحمودالتخلف

وجر
@ود@اليميىطذ@وتلقق@االطرلل@مرقا@منالمسلمونهت
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يهملوديتا@التمال
للإسلامهداحدثك@للدي@؟هداحدتكص

مهاوخلقالواهة،القديمةالمحتمعكقوصرلرالالصتهكانتالدي

الغالرة؟.الأمبرطورياتعروشوأراحالله،ضعسمحتمعات

لمونالم@وآلالأمة؟وحدار@يالمسحهداالدي@هدائسحيهف

الضياع؟.هداوحرماتهالإسلامةيئوضاعتالمآل؟هداإلى
كلهاهذه

الملمي@،وأهلهعلى@ي@الغيورالمسلمشفستحيطالتيالحسرةأسئلة

لأ!!.منهمفليسالحسلميندأمريهتملمس"يقول:جمر-والرسول-

الإسلاميالعا@إنوشحاعة،وفقهبوعيالحقيقةنواجهأديج@@@

ثواسةموضوعتكونأنيحبحلىفةوتقايةودكريةديخةيىثةاليوميعاني

المثقفةالطحقةإنواهتماشهم،الإسلاميهم@همسجميع
إسلاميقطركلدي

ديعلمانيةالتفكير،فيما@ي@الأحلاق،فيمتحللةالعقيدة،فيمصطرلة

لارحالها-أكثرأنأقولأنخمتإنرحالها-م@كثيرأوإدالسياسة،

كلوحيركلوليهاالإللامة-والشعو@ونطام-كعقيدةلالإسلاميؤمون

@استعد@وكلصلاح

لهدهخاضعةالعالم-@يالئريةالكنلأصلحسوهي

ا@@الأمور،بصقالدوتحكمهاونفه@اوذكائهائقالتهالحكمالطقة
بقي

هذا

تعيث@التيالطقاتوإلىالتعوبهدهإلىوالفسادالإلحادتسر@الوضع

طريقديوسارتوالمزارع،المصانعديوتعملوالقرىالبا@يةفي

ماهداوالرلدقةاللا@يب@
@ذاالإسلامديارفيواقعوهداأورلة،ديوقع

ديمرس@مهوكماالأمورحرت
والصهيوديةالعالميةالصليبيةمحططات

ةالقاهرالمحه@رانتخلولمالعالمية،

والطبقةطويلا،لهتغياالذيالاللاميالعالمأننعترتأنيحب

وأنجديدة،إسلاميةدعوةإلىةشدي@حاجةفيحاصة،@صفة@يهالمثقفة

يك@ي،لاجدبىاالإبمادصإلىدااليوموهدلهموالعامليى@بهالدعاةهنا@
كيفعميقتمكيرهاثحلالدصالعمل،تجلحكيمتصميممنلابدإنه

حديد؟منالإسلامإلىالزماموتملكالحياةتحتكرالتيالمتقفةالطقةنرذ
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رقم@لحررهاوكي@لالإسلام؟،والثقةالإيماد@بهانبعثوكبص

ديه؟اللاونطرياتهاالعصريةوالحصارةالعرليةالملممت

ديجهادوأ@ضلدعئأ@ضلأنهاأعتقدالتيالدع@-مدهإد
هدا

علمهمعليهاويكرسودإليهاينقطعونرحالإلىحاحةفيالعصر-

@ييطمعونولاوكفايتهم،وم@اهبهم
ولاحكومة،أووظيمةأوجاهأومصص

لاويأحذود،ولاوئعطودينتمعود،ولايفعونيرة،أوحقدالاحديحملون

ححةلهاتكودلاحتىوتتهالك،عل!تحرصشيءفيطقةئزاحمون

@الشهو@عنوالتجردالإخلاصشعارهمإليهم،شلللثيطانولاعليهم

لالعصبياتواالياتلأدوا
(1)

نلككلفعللألهيذئملاوالاستعملىوالاضراق
الإسلام،دياردي

والصهيونيةالعالميةالصلييةمنجلدتهلييعليهمائث@قدللاشكلاله

كللهموأحلصثينه،أهلو@ضروأتمه،اءئ@أح@ئىاقدالحالمة،

سلاحلكلهدلهسبيلفيوكايحالإخلاص@،
الديأماوتقويمة.صقلهأحاد

والبصيرعاقذ،لمسهيظنالديالحاقل@المسلموالمعابة،بالدمحقيقهو

@تئايدركعقئهيكادلاتمسصيرا،سفسهيظرالديمنا
منلياناأيرهو

الشمسظهورأسأطهرهومايرىدصرهيكادولاالسسنمة،التذائه

والإعلايةوالاجتماعيةواللوكيةوالترلويةالقايةحياتافيهو

وثقافيااحتماعياتحؤلاليحدثأعذنلككللعيه،لهدفوصيغضيعقد

الإسلامي.@يوالتريخالثقافةوسياسياصوتربويآوأخلاقياوسلوكيا

هذه
حياتاتزالولايومئذ،الناسعنهاغفلالتيالتهضيةحدورهي

هماليموالتربيةالتقافةلرجالالغفلة،كلعنهاغاصلةالوموالترلولةالتقاثية

زمانه:ملوكديالمتنيقالكما

4ص@لسادس@لمحل@لود،@ل@ححبلصرفة@لري(1) 2
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نيائمغيوئهمففتحةملوأغيرأنهمأرانئص

كدلك،لوحدهااصالق@حاءلرسماالعش،ممتوحةتموالأرل@

للاهبأآحدأقربأحدهاسلحالهاعلمعلىكادفإدمسيقطة،@يظئها

تعص!!ولامؤونة

ةتغا@أعرلكلسمفرعجيلتربيةحصةالح@يقة.هدهولتدلر

دلكنتدبزلالدةوبصيرةمفتوحلعقلالحفيقةهدهلدنرأمته.ودي@

خىوالإسلامة،لاثمةحاقالدياللاءبأطرا@ئلئموألافلدئر
لا

الحتريعاثةابوقالهالذيالمعستحتررحل

ومن
الأحلام@يتحولوعقولصمفتوحهأعينالعحاف،

ةلثقا@او@ا@@صرةوالمعاصال@الأو@ا@لتجديد@ا@و@@التقذما@اأحلام

@ا؟ةالعالمي@الإساليةالحصارةوالجديد@االعالميالظاموا@اادمالمية

والتربويالثقافيالتدهورجعلتأحلامتقصي!!لاكتيرةأحرىوأحلام

إليمتفاقمةمستمرةالإصلاميةللأمةوالاحتماعيوالأحلاتي
عة،اولهده

ووجرفوتفككاتخلحلأالإسلايةالمجتمعات@ترد@الأياممروعلى
لله

بعدوسم@الأمر
(1)

دعوة

الحياةدالحقيقة،هذهحه@رفيدين@علىعيورمسلمكل

حياةفيالمضيئةالعوالرالأيامتلكمفتوقدحي،كللاطهاصتطوي

كادماكافىحتىالإسلام،
فأهلهالإسلام،داردي

ضلالةوزائفة،حيرة@ي

خلىةفي@،اله@هلىسخرفيشفاعلىوصلىواممرقة،وشكوكفصية،

والآخرةالدلياخسرواالديفالحلسريىسبيلسلكماحتىالدليا،ديوصاع

الصشالخسرادهوذلك

39،49،،نطثنابل@بو@يرسال@(1) 2يبه،رما5 2



وحيرسلولا،قؤلسلدعوبعد،
ولعرفواحنا،لذكرأد@لك

صاعةإلىونتجهوسعا،ولذلمسؤوليتا،
م@تلىيحجديد،تاريح

المحد

الأولودالملمورأجدا@هاصعهكالدي

لحن
عاثتمي@مكسودعدلاالإسلامأمة

وثقا@تا،وترإتاتاريحما@ي

قولم@وبألمةوإثواكولصروسقطةوخذوهفةسعقلالكورهده@لنتقمق

@وال@الذل

@مهالةع

الجائت@راسطيولكنسحزع،ولاومشقتهاالطريقلأواءعلىولصر
رضيالبصريالحس@لصيحةولسشعوالرهة،المحاوفعلياتستححدلا

عهالله
"

حتىيؤفكمم@عليكأشمقالأم@،تلفىحتىيخولكمرإر@ا

@االحوفتلقى

الأستاديقول
الحطيبالدي@مب

التيالاحيةم@كلحميعأ،علياوحبوقدوخب@القد

منها،الحهادعلياوخبأليالنو@حيآحرلالسلاحالحهاديكود

سنامالصلحوأدالله،ولي@بيناماأد@ملحفهوأولهاوأما
ولي@

أسفس@ا

مقدماتهوأقدسمقدمك،الإسلامليوللصا@ةعاور@الحهادإفى

والطاموالطهارة،الة،ثلاث

اب@لي@التاحرجهاد،نىالآدأصحمناواحدكل
عر@

المجاهدي@.أجرمئلولهفحهاد،فيا@ههوعدالية-يحسنكيص

هوالنية-يح@كيصعر@إدامكتبه-وراءوالموظ@
اللهعند

لي

المحاهدير.أحرمثلولهحها@

هوالنية-يحسنكيفعر@إداليه-يعملالذيالمصحع@يوالعامل

الةعد
المحاهدي@مثلولهحها@دي



ا@ضوتدبيره-بأحالهالمصعحركةيديروالذي
يحسنكيفعر@

اللهعندهوالنية-
الححاهدين.أحرمثلولهجها@في

هوالنية-يحسنكيفعرتبداوالفلاح-والمزارع
ال@هعد

لي

أحرمثلولهجهاد،

دهيالانافى@ربه،بينلجوىلألهاالإسلام،فيعظيمأمرهالمااليةلا

نصهيعالطلايقصدهاجهةإلىبسفينتهيتوخهأنأبىادإداالملاحكإلرة

@كماعادة،الجهادداموماإلرنهإليهنوخههماغيرإلىفبنوجه

إلىيتجهأنالمجاهد@علىالصحة،ينويوهوالقبلةنحوالمصقييتحخه
منويشنرلالمعولةمهيلتمسوهوا@همرضاة

ووسائلالصررغائبعده

يرضيهلاواتهلالجهاد،للمتعبد@االطهارة@@ركناللهمرصاةوالتماس

للاثهيرىوهوالتبرس
لي

بلوثأنغدار،قويمخاتلعدومعحهادحالة

والاالحر@م،الكس@علىللحصولوالحتلالغدرلمحاولةحهالهطهارة
حاولهصماوكانالمجاهدير،أجرمتللثيهاتهلهالاجىالتينتهدت@

للعدوشريكاالحرامالكبعلىدينهليم@ليحصلوالغدرالختلس

مخانلعدوم@الحهادموففتقفأمةلؤسوياوعدره،بختلهيحاربناالذي
لسلاحالعدومعيحارلولهاالأمةهدهأبناءم@تجارصمهليويكونعدار
"لختلواالغدر

يديروالذيالمصع،ليوالعاملمكتبه،وراءالموظفحالوكذلد

يقولفيوالفلاحوالمرارعوتدبيره،بأموالهالمصمعحركة
لارعية..عنمؤولوكلكميل،كثكم"عخرو%الرسول-

منللسصرواستمطلىاقهلرحمةاستدرارهوالناسبيىوالتر@حم"

صا(مه2)لعمر@ول@لصلمرد@محلة(1)
72-5 7 @لحادامكمقد5

عليهممق(2)

1 5



الأناليةم@لا@اتطض"وإدااته،وسي@بياالحوىفي@االيةئحا@الإدا

ماكلوقامالصمو@سؤلااوب@تراحمة،متعاونةأمةوكاوالغدر،والحتل

اليوميكولواأدلأباثهيضم@الإسلام@إنكاد،حتمالاحيتهلالجهادس

الذينأيها)ياطافريرمصوريرالأمرفيكانواكماطا@رين،مصوري@

اقتنصرواإنآموا
(7أمحمد1(1)@نجصركم

الرفةدلعليالإسلامإلىالدعهةالجهاد@يحطماتأولىهده

الإسلام.بديارخئتالتيوالعو@ية

إلىوالاتحاهلئه،التحردعلىالمؤمشئحرصالكريم،القرآنإن

فى@هحهنصرة

لهمشرطماويالوالالرطيقومراحتىالله،المؤمودينصروكيص

س

دته
أوظاهراشركأنجئا،لهتتركوألاله،تتجردأدنفوسهملي

إليهاسئحبناقهيكونوأنشيئا،ولائحدامعهليهاتستبقيوألاحميا،

تحكحهوأنوتهوى،تحبماكلومنداتها
وحركاتهاولزواتهارعاتها@ي

فيال@ةنصرفهداوخلحاتها..كلهولاطهاوعلاليتها،وسرهاوسكاتها،

@وات

وتصوروقيمومواري@قواعدعلىتقومللح@اة،ومهاجآثريعةلله

ولصروللحياة،كلهللوحودحاص
ونهاجه،ثريقهنجصرةيتحققالمحه

واقعفياللهلصرفهدااستتناء،بدونكلها@لحياةفيتحكيمهاومحاولة

هدهفىتقلهمفيعالرةفلتدإلىاللم@يكللاسبحانه-الله-

ثالةشنةإلىإنماالدنياالحياة
مايغيرلااته)إنقدرهبهايمضي

بقوم

..(11الرعدأ@بأنفهممايعيرواحتى

ص(1952)الأولد@لع@محلة(11
72-7 لحهاد،االمقحمد5
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سدال@هقدرإد
ويحرب

حغلوقدوعملهم،الناسكةصص

ديالواقعىالتغييرعلىمحياالش@رحياةكأياقغيبريسحاله--

لأد@سهم،يحتارو@االتىوأوصاعهموعملهم،وسلوكهمودوايا@@لو@

مهالة..أومكالةيغيرولاأو@ل@،عرائعيرولادؤسا،أودعمةئعيرلا@إنه

ماا@ه@ئعيرحياتهم،وواقعوأعمالهممشعرهمم@الممسئعيرأدإلا
لهم

مهميكونما@يعلمال@هكانوإدوأعمالهم،صموسهمإليهصارتماولق

ماولكىيكود،أدلبل
ويجيءمهم،يكورماعلىتضعلبهميقع

لاحقا

إلهمدالقياسالرمارفيله

اللهمتئةقصتلقدعطيمة،تقيلةسعةالرعلىئلقيلجقيقة@هاو!

الر،هؤلاءتصر@علىلالبرالقيئةهدهتترتبأنسته،@هاوحرت

ذمدوأر
ليهم

@سلوكهم.السئةلهدهتعرصهمعلىشاءششه

ديصريحالقراليوالص
داعليةديبي@التأويل،يحتمللاهدا

إيحبعصرأيدوحوله،مىالأحداتمصيرو@يمصر@مهالإلار@ي

لي
وعملهحركتهحاثطم@يجريالذيوقدرهاتهبإفنالمصير-هداصاعة

وتحتفيوسلوكه-وليته
فيالدليا،الليةتلكعنه

مدلول؟خانعضائعأله

الجلىة.الحتمياتعليهتمرضهلماالمطلقالحضرعإلايملكولا

وثقاليا-سياشأأوربةغرتهلعدماالإسلامي-العالمأصحوهكدا

مفرلاوواقعمقررةوحقيفةعلميةكقصيةبهاويؤصمتعدثةلعصياتيحصع

تد@عشعولهوأصبحتمنه،
التيالعصبكهدهإحياءإلىغريبأاند@اعا

أضصة،ساضوثنيةكانتولوشعائرها-وبحياءلهاوالتع@يالاسلام،أماتها

كلعلىوإبتارهاالمادةعلىالحصولليالتهورسالبوميوجدمابلى@لك

ى،الهوواتاعالأرضإلىوالإخلادالآحرة،علىالدنياوإيثلىوعقيدفمدأ

تعوما
فلث

الحمروشيوعاللهلمحلىموالاستهانةالخلقيالتمسحمن

نحةالطقةهذهتكونتكادالراقيقداالطقكافيوحاصةوالموق

ماوقليلربك،عصممنإلاإسلامي-بلدكلفيواحدةوصورةو@حدة



تاماتحرراو@رائصهالاسلامقيودم@والتحررهم-
لهاصلةلاكأنهاخى

حباليةوأسطورةمسوحةشريعةوكأنهاوشريعته،لالإسلام

هدا-
مع

والاعتتا@يالدييالإسلاميالعالمنصويرقدما-ما
اك@والاجتماعيالثكرب5

@احاهليةموجةاوهيلالإحمال،فب

تعتسح

سمىالإسا،العالم
خال@وئاقصوصعكلوالحاهلةأقصاهإلىأقصاه

فيلهوكلهاحياتهشؤور@يلأمرهواستسلماللهشريعةقبنشمرالإسلام،
وم@ا@ه،دين

م@صورةئيفيشؤودصو@ثريعتهاللهأوامرند

منئحنومنيبغونالجاهليةلأأقحكمحاهلةإدد@ي@هوالصور-
الله

5الحائدةأ@يوقونلقومحكما
0

0)

المسلمضميرفيوخاممةواصحةتكودأرسحصالقصيةهذهإر

وألاالكاسحة،الرقةهمهفيالمستقيمالصراطإلىيهتديأنيسطيع

5علىتطيقهايترور@ي

الحقيقةهدهلمقتضىوالتليمرمانه،لياللساق!

والأصدقاء!الأعزاءعلى

تعبيرمعحمهفيولي@@ا،الحاهلية@االتسميةهدهعلىيلخوالإسلام

مه،وأ@طعأهول
الحقئقعنوالئعدوالضلالةالجهلمعفيتحجمدهي

لمحكرهافإنفلككلمنوأعظموالآخرة،الدنياليوالمضلىالحطروأللا

الدبدالمفتالنفمىكأيتر

واجههام@ةأعطموهيالإسلام،ديارحاهليةموحةاكتحتلقد

وهيالإسلامي،الحالم
دالقروعبرالملمودو@حههماوأثدوأعتىأحث

"العالرة،

سحاء@يالإسلامي،التاريحعرفهامعلىضةمححةكلتفوقوهي

لأنعنهاوتمتل!الإسلامي،المحتمعليتأثيرهاديئوشمولهاأويقؤلها

لهاوئجدونلمحاربتها،ينقطعودوالذينقليل،الأحيرةلهدهالمشبهير

الفلسفةلنأثيرالزسدقةوظهرتالإلحادحد@فقدأقل،وسواهبهمقراهم

وعلمهالالووثكائهالكحيرسلهلحاربهامرلؤجدالقديمالعهدكأيحةاليو،

لوحدوالملاحدةالاطبةوطهرتالتموية،وشحصيتهالواسعةاستهودشيرالر
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العقليلمفوذهك@حتفطأالإسلامولقيوالرهانوالحكمةلعلميحلى@ها،م@

ويححسرصعاية،موحةكلعهترتدالعلمية،ومكالته
فيضانكلطحه

جارف.سيلوكل

@،الصاد@فيوصسفالأحلاق،فيا@حطاطمسألةال@ذلةليست

وألاهتمامالعنايةتستحقمسائلكت@انللأجال@،وتقليدللعثروترك

@لك،كلسوأضحمأعظمالومالإسلاميالعالممسألةولكنوالحها@

إدله.خلعأوالإسلام،علىبقاءمسألة@هاوإيماد،!كمرمسألةإ@ها

قائمةالمعركة
لي@

الرسالات،آحرالإسلاموبي@اللا@يي@الغرليةالفلسفة

بينتقهممعركةآحرولعلهاالماوية،والتراثعالماثيةول@

تحددوإلهاواللاديية،
العالممصير

وأ@صلالقرباتأعطموإرالنئئ،حلالةوإداليوم،جهادإن

ووتغرالإسلاميالعالمتجتاحالنياللاثينيةالموحةهدهئقاومأنالعجاد@ت،

والطبقةالبابإلى@يسالممقوثة-التقة-تعادوأنومراكره،عقوله

المحمدية،وبالرسالةونظمه،وحقاثقهوعقاثدهالإسلاملمباثحالمقفة

المتقف،ال@بيساوراناللذادالميوالاصطرابالعكريالقلقوئرال

وتقافيا.عقليابالإسلاموسقمعيا

لقد
شباباتغتص@وأوروبةونصف@ردعنيزيدماعلينابضى

وعدموالنفاقوالإلحادالئكنفحسنافيوتنتوعقيلا،
بالحقائقالثقة

الإسلامىالعالمبانهيارالأخيرالحصرفيدوجئاحتىوالعبمية..الإيمانبة

يؤمنلاجلالإسلاميةاللادفيالأمورزماموملكوالعقيدة،الايمانفي

المؤصالمسلملالشع@ترلطهولالهايتحمسولاوعقيدتهالإسلاملمبا@ى

مذهترتوقدالسياسية،المصالحأوالإسلامية!القومية"إلاالريء

والياسةوالثقافةوالربية@الأ@طريقعناللادينيةالنفسيةئوالعقية

النمعوبأصبحتالحمامبرإلىالإعلاموصائلو@قةوالصحافة
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الحياةم@يقصىالإسلاموكادعامة،شصيةللا@ييةمهذثةالإسلامية

"والمحئمع

ديالأعطمالحهادإلهوتصميم،وصرلوعيالحقيقةلواحهأفىيح@
يقمدعيةالمؤمي@،وشحاعةالقرآرلمقهالإسلامإلىالدعحةالعصر.هذا

وتشعدصالدعع،ئحلمرالمطامع،يتحردص@ا@ريقصالحة،قدوةبها

ماكل
يوهم

عشيرتهأولفسهالحكومة،علىوالتغل@والما@قالدلياففهلأد

أخطاءأوالعربية،التقا@ةأحدثت@التيوالعقليةالنفسيةالعقديحلحزبه،أو

وجقماالإسلاموالابتعادصالدراسةقتةأوالتماهمسحأوالدير@ارحال"
الصالحالإسلاميولالأد@والمحا@تات،والصداقكلالمقاللاتوفلث

والرهدالحصية،وقهةالأخلاقوعلؤولالراهةالشخصيةولالروابطالمؤثر،

وحلمائهم.الألاءئحلاقوتمتجلط،الشهو@صوالعزو@الدلياحطامفي

أوقومهولاالداعيلتحصلاإلى@يردعئالدععهدهإد

وطرو@هم،المخاطي@أح@الوالطر@يبالحكمة،الدعئحزبه،أوعترته
لالتكاليفيقولاعليهميثقللامرةكلفيلهمييهالديوالقدر

@يوالتويعبها،يحاطبهمالتيوالطريقةلها،النفوساستعدادقل
هده

زفيتحاووالغيرةوالالدفاعالحماسةلهتدفلامقتصاتها،حسصالطريقة

كأالحكمة
كلههذا

والموعظةبالحكمةربكسببلإلى)أعسواهودي

1لحلاأ@الحسنة 2 50).

تاريخليونطرة
لكتتجلىالدينهدا

ما@ا@هالدعرفروح

سماهتأمعهماآتاهإلاوالريعة،الكتابوآتاهعاثهإلىنبياأرسل

تبلىكتقالسصيرفعلىيتبعونهويخحعلهمالمحهعباذليعفم@الحكمة"

وقال.الساء045،،أ@والحكمةالكتبإبراهيمالآتيا@نقدأسمافيه:

4عمرانآلأوالحكمغالكتاب)وئعلمه )وأتلا@لحكمة،وقال:8

5د-ع@02@لالحر@لحل@د،حليلفثثوة@لدويا@@ 24.
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قد@الةةوقال0(،2أص

ةوقال3(،6الزخرت:أ@بالحكمةجئتكبم

رويؤتي
كثيرأ@خبرأأونيفقدالحكمةيؤتومنيثاءمنالحكمة

2لقرةا1 6 90)

ليوألاملالتدبروملكةوالصيرةالعلملورترى؟ياالحكمةهدهلما

حاء@كلماوأسرأره،أصولهومعردةالدينفيوالمقهالكتا@
م@

المحه
ني،

الحكمةهذهأتباعهأعطى
مع

الصرأطعلىقانمشطئوأولهاالكتد

فيهعا@تالأعمىوالتقلبدالحهلمنعصرعليهمأتىنمالمستقم،

الحكمه
عليهتركهمالديالطريقيسلكودمدةإلىفطلواالكتد،و@قي

وماأسلالهم
معهبم

لأولك@وحدماالكتدإلا
ليهم

لقبولالاستحداد

لهدويميروالكتبلهيمهمودالذياقيءدلكلديهميبئإذ@الصالألات

الصر@طثيئاصشيئاتنحر@أقدامهمأخدتفبدلكأبهدف،مىالصلالة

والمحلىدة؟الظرلعصهمواتعنموسهم،أهواءلعضهمداتعالمستقيم،

السوءأئمةبعضهمواتحدالمضتة،الصالةالأممآتلىواخدى@عصهم

حتىالله،@ونأرلالا@والصلال
الكتا@عد

مع
وجهوتعالحكمة

والرسلالألياءلهحاع@الديالدين

إلىتدخلاليالحسةالموعظةترالقهالالحكمةاللهإلىالدعحةإد

موجب،عيرديوالتأني@بالزجرلاللطف،وتتعمقبر@ق،القلوب

لفضحولاوالتحقير،لالتثهيرولا
قدالتيالأخطاء

حسنأوحهلعنتقع

ماكثيراالمحكظهفيالرفق@إنيحة،
القلوبويؤلفالثلىثة،القلو@يهدي

والتوليخ.والألصالرحرلخيرسويأتيالادفأ

لهولاالمحالفعلىتحاملللاوالحسى،لالحكمةاندعئ

أوحزلهاوالداعيةداتشلفيلاافى،عببلديدالدع@ةولقيح،

الآحر!الرئيوهزيمةرأيولصرةعيرته؟

@لاس@لمحكد،ر@لعل@،الإسحمئهر@لأعلى@ئم@@وقي(1)
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حي@،كلفيالعا@فىسرتالتيهيالدع@ةهذه
هدا

المريقهو

المموستيمفىالفصليرحعوإليهعمر،كلئالإسلامحدءالذي

عطيموعزمحدإلىالمسلميرأحوالثتغيرتالمحرفة

مجذ@ير،محلصيىدعاةوطهورالحكيمة،الدعوةهذهو@فصل

الإسلاملقةوأحستالعالمس،ر@لئهأسلمتحكيمةمؤمةوشحمات

الصلاحليالملمودويتدرحوألمحضل،أقوىالإسلامسيعودالدعحه،و@قة

جدبد.محدإلىوالحير

@والأحز@والحمعياتالسياسةطيعةتحالفالدعوةهدهطميعةإن@ا

كالحسىحلمائهموسيرةالألبياءسيرةدميقدوةلهاكتوإدالبوم،

واب@الجيلي،القاثروعدالعرالي،حامدوأليحل،وأحمدسالصري،

السرهديالأحدعداحمدسوالئحتيمية،واسالحبلي،الحوري

الهدي

الإسلاميدالعالمواحد،يومتأحيرولاالت@بر،تحتمللاإلها@ريصة

أعرعلىثورة@هاواقوى@جزائه،!أبناثهأعرفيمترةعيمةر@ةاليوميواحه

صيعبعدالإسلاميللعالمسقاءولاوقبم،وخلقعقيدةم@يملكهما
هده

أبطاللسيلهاليوجاهدالأجيالوتوازتتهاجملى-الرسول-حلمهااليالثروة

سلام(ل!ا

فلدالسلام-عليهآدم-هبطأننجدالكيرالعالمهداقاملقد

فلكمدالغالمهداقامإله،كلهاالبثريةتالديالأول،الإلاد

ثمالروحية،والصلةالعميق،والإيمادالراحدةالعقجدةأساسعلىالحيى

عالماوسعالأيماد@كانكلها،الأرصأرجاءفيوتوزعتالإنساليةتكثرت

5سة@لت@دى@لإسحيةو@للاعة@لكير@لإمم(1) 1
0

3 @لسرد@لحلدديجاتالكل4

6ص@لاس 2 رئلصل@نوى@لاسحمبل@ه@@عاتنلابلهرثكئ@دممرت@ة@ولمصل4
لرميةحاهيةسعيهتتر@مىكتمما

صلمحلد@لالمحس@@لسلمرد،بلفح@رثة@للوي:(2)
2،0
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هووالم@ه،وهوالأسلى،موالإيمانهداكاد@@التلىيح،عرفه

عنالثريةتنحر@ثم
وتمطىشيئأالإيمانهدا

الثرائعتلقييالوخهإلىالنلىويقودالأيام،مر@رمعالانحرا@
البشريةوترتك@الله،ثودسالاسحياةتحكمالتيوالأخلاقوالتقاليد

م@المىليحرحواالبثرم@زسلابرسلانالمحهقدروكانحاهلبة،إلى

الو@حدالمصدرالأرض،هذهفيالهدىمصدرفهمالنور،إلىالطلمك

ألهسبحانه-اته-يقررالذي
وكانتاتاعه،يجبوالذياذ،هد@هو

الطويلالإنساليالتاريخمدىعلىالرسلوكالتالرسالات

اهة،ونزبإخرصالتائهيى؟الحيلىىإلىالإسلاميةلالدعئقلتحهألا

إلىولننظرالرحمة،تملف@اوحكمةوإيماد،وثقةوسقحةوسمقة،وتوحع
ولستخدمدعرتهم،@يوالرصلالأنياءطريقنقنميالحقإلىكدعاةألفسنا
لسحانه-ألته-يقدلهالديالعجيبال!@هيالورهداالايمان،جذوة

في
ولنحتلالعالم،ومصيرمصيرلاتعييرليالحارةالقوةهذهالمؤمين،قلوب

عالعدماالأممومصافالإنسانيةر@ليوالماثةالزعامةمكان@فضلها

و@يالركب،مؤخرفيطويلأزمنا
بهدهولنئحهوالحافية،العبيدصف

فتهلكترفضوإماوتؤفن،فترفعتقبلانإماالتيالمنصورةالمقدسةالدعوة

رجالهاونصرنصرهانمهعلىاللهأوحبالتيالدعية@هدهوتقفر..

اتهتنصرواإنأمنواالذينأيها@يا
.!7أمحمد:@أقدامكمونجتينصركم

إلىولنظرالمفرغة،الظامئةالنف@ىإلىالإسلاميةبالدعئفلنتحهألا
السؤ،إحداثولاالخيراحد@ثلاالرسالة،اء@و@الدعوةحملوهيمهمتنا

@مرمنفهذاشيء.ئيولاالأحهال،تغييرولا

وطلائعالدعوةرجالبن
الاملةالحاهليةنواجهالتيالإسلاميالعت

سيعانونكماوالوخة،الجاهليةهذهفيالغربةش@عانونكلها،الأرضلي
والتكيهل..والتعذبوالسحقوالمطارثةالأثى

ترعزع،ونوازلترلزل،ئدائدالحياةفيلتصطدمالمؤمةالنفسإن



متقيمةوتظلترتا@دلاالعالمشربلالمحهوتثقتضطرب،@لاتثبتوهي

والرسالةابخوةمفهيمفيالراشدةالسنة@@ثواسةمنبدلالدلث

@"،الواحدة
الطريق،مرالقإلىالمؤمةالقلوباللةئحةمماالكثيرفيهارى

لالافقتدعدماترلدولاوتستقيموتحتسبأمرهالتحرمالرحلةوأخطلى

الطاكية،الجاهليةورياحوالبعي،الطلمع@اص@وتاوحهاالجووتظلم

القل@فىتتمرحقيقةتكونتكاد@مامجمعة،وطاقةدالعةق@ةفالإيمار

المضمرةصورتهالي@ولوائمالواقعليداتهاولتحققلتعملتتحرك

الثريالكإئنفيالحركةمصاثرعلىتستوليأنهاكماالظاهرة،وصورتها

فلكالطريق.فيوتد@عهاكلها
السفسقوةوصالنص،@يالعقيدةقوةمر

سرالعقيدة،في
تزالوماالأرص،فيالعقيدةصنعتهاالتيالحوارقتلك

سالفردوتدفعيومإلىيومم@الحياةوحهتغيرالتيالخوارقتصسعها،يومكل

الحياةيسيلفيالمحدودالمطيسالعمرالتصحيةإلىبالحماعةوتد@ع

ىدوأمامالصئيلالقليللالمردوتق@تثى،لااليوالكرىالأخرى

العقيدةأمامتهرمكلهالإذاوالار،الحديدوقوىالمال،وقوىاسلطان،

القوىهرمالدىالمحدودالعاليالمردهوومامفص،فردروحفيالدافعة

والينبوعالروح،تلكمنهااستمدتالتيالهائلةالكبرىالقوةولكنهاحميعا،
يصعص.ولاينحسرولاينضبلاالديالمتفجر

تحلىبتصصالواحدقا(والرسالةالنبوةمفهومفيالراشدةالشة"إن

للبشرية،المتكررالثابتالداثمالعحجط@ور@3وترالأرض،فيالدعئ

والحقوالضلال،والهدىوالثر،الحيرلينالحالدةالمعركةأش@اطوتصور

لاوا

@راءالذاهةالصالة،العنيدة،الثريةصورتكشفالتجلىب

الهدىدلاثلصالمعرضةالحق،عنالمستكبرةالضضللة،@الماث@

الإيماد.وموحيات

والصبرالمرهق،والعناءالمضني،الجهدصورتعرصالتجاربهذه

منالكريموالإصرارالجميل،
لهدايةعليهم-افىصلو@تالرسل-حات
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الحامحة،العصيةالعميدةالصالةافريةهده
وهم

فيلهممصلحةلا

خعلولامكالأةولاالهداية،علىالمهتدينمسيتقاضونهأحرولاالقضية

الإيمار!حصولعلىيحصلونه

أنليعىوإنهالمحه،زسلفيحسنةأسئولاالدعئ@هدهفلتتجهألا

لالتهلالتقةالقلو@تمتلىء
وحهفيوحدهاتهعلىوتتوكلتفيص،خى

أيأالمستكبرالطاغوتوحهوديالمتعالية،الجاهلية

ففيهبختلفود،يخههمالديأكثرالنلسعلىيفمقالقرآنهداإن

وللزمندالإسلامأسطالوتاريحالألبياءأحلىأيديناوبينوالرحمة،الهدى

معالتاليالبفيولنمصالقريب،الأصالأرصإلىالوحي

."الو@حدةوالرسالةالبوةمفهحمفيالراشدةالةلا



@بد@لثلنيم@

الواوالرسالةالنبوةمفيومفيةالراشلالسنة

ونظامها(وخصائصها)سماتها

@لمحتوى

الوحيدالمطلقالتالتالمقيطى

الصتقبم.الصراط

عليمةوحكمةواسعة،رحمة

عطيمة.تبعة

وصلالتيهفي@واضطر@تخئط

ا@ه.شة

وعملهالرسولمهمة

الة.الر@ووحدةالعقيدةؤحدة

ماصةفئة

حيلرهبيثاق

الأنياء.دعوةوخصاثصالنوةسمات

والتسير.الحكمةا-

العالي@.لر@الع@ا@ق@وإلر@لله،الذين-2

بها.والاتمامالآحرةعقيدة-3

مبدأومنهاج.-
وإيماد.عقبدة-

1 6

1 8

2 4
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لالغي@.الأيمارعلىتثديد-4

السليمة.الفطرةعلىوالاعتمادوالتصئع،التكئصالئعدص-5

الما@يةوالأسبا@الإلهيةالإرادةليرالألبياءدعوة-

وإرشادوتوحيهعمل-

وارسالهدىبيرالب@ثرية-

العصمةخقيقة-

الرئاليةالحصارة-
-

سهج
القديم.القويماقه

نذكير-

-

وحذ.حو
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@لو@حدةوالرسالةالنبوةمفهو@فيالراشدةالسنة

ونظامها(وخصائصها)سماتها

الوحيد:المطلقالثابتالمقياس

داقها،إلاسيعردهالاسعمةوسلام،سعمةالإسلامظلالديالجاة

طمأليةوسكة!طمأليةهيثمومنلله،أتتمإلاتيعردهلاوسلام

@الأحد@مواحهةليحأشهاورلاطةوسكيشهاهدوءهاللمصتحمظ
دى

السندإلىوالحاحةبالأحطلى،وحاللةوتاقةطويلةالرحلةإنرحلة

الوتقىوالعروةدائمةماسةحاحةيقطع،لاالديوالدليص،لاالذي

والإحساد.والاستسلامللهالإسلامعروةهي

ويدركلعة،بكلئقرأالديالمثتوح،الحقكتابهوالكونهذاإد

والمتحضروالكوخ،الخيصةساكنالادجيطالعهأدويتطيعوسيلة،@كل

زا@اليهيخحدو@هشعد@لمهإدراكهلقدريطالعهكلوالقصور،العمئرساك@

ادكلليممتوحقائموموالحق،@ل@التطلعبشعوريطالحهحي@الحق،مى

الغرليةالحضارةعلمولكن8،،أق:منيبلاعدلكلوذكرى@تبصرة

والكونالثريالقدينالرثيحةتلكيقطعأواقصرةهذهيطمى

@لمفج9حرافةعليهارالتمطموسةرؤوصفيلأنهالمبين،الناطق

@لةالمنهج@ا،العلمي
مايقطعي

فيه!.تجقالتيوالخلائقالكونبي@

الثرية،الفطرةمخاطةفيتجلىالعمدةنجاءفيآنوطريفة

وئر،ساطةفيالنموسإلىاقلطفوفيالايمانية،الدلأئلتاولرفي
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الميوره.القربةصورهاليالح@تاثقأكريتاولم@و

قضاياالمكرورفوحهاثثهمالشرمألوفكسيحعلالقرأرهداإن

لهاويتىءالوجود،فيالإلهيةالوامي@صي@ي@كرى،كولية

للطرمهحامهاكما@ححلالوحود،لهداكاملاو@صؤرأامله@صحمهعصده

يقطةوالحواس،المتحاعرفيودقطهوالقلو@،للأرواحوحياةوالتمكير،

صاحالاستطالعالتيالوحيهدالطواهر
ماء

ويقظةعها،عا@لوطوهم

سيحر@ومالأششم
ليهاوالحوارقالعحاث

أ

الحاصة@المعحر@"الحارقةالفذةالحوادتإلىالتاسيبهللاإته

والآيتوالمعحزاتالحوارقع@يحتهاأريكلمهملاكدلكالمعدودف

ئلالد.،"
"

شهم
الكوليةالطواهرولاصصالحم،مألو@ولاصلأ

ليلهمئعدلاإسهحفمالمعرو@ةمهمالقرفي
أضغقدة،@لسمك

لكيكليملكهالاعلميةتجلى@أو@عويصةعتليةمكلات

لثوسهمكأئىء
العقيدة.هدهعلىقائمأوالحياةللكوروتصؤراعقحدف

مناصأنحدللاالكود،تواحهصفطرتهم،مطقأماميقفهمإته
م@

سألتهمولئنالواء@علىالكودولى@طرةثهاالكامةلالحفقةالاعترا@
لاكثرهمبللته.الحمدقلالهليقولن.وافىض؟السماواتخلقمن

2دلقماأبعلمون، 50).

هدهيكرأنضميرهإلىويعوددطرتهيستثتيحي@الإلا@يملكوما

أوضاعهامقدر!قائمة،والأرصالسماواتلهدهالناطقة،الواصحةالحقيقة

ليهيدونقدبرأمفدرةوصمانها،وخواصهاوألعا@ما،وحركاتهاوأححا@ا

لاخلائقدلكقملوهيالتاسق،يدوبكماالقصد،
يدعي

انهأحد

توجدأنيمك@ولافبها،ش@ركاللهغبرآخرخالقأأدأحدبذعيوالأختقها،

لملداتها،هكدا
لدليوتتناسقوتقموتتسقتنتطمأديمكرلا

ر

تدلر؟
يستحقلامصاددةئوقلتةأوللقائاوقامتوحدتبألهاصوالقولمدنر،ولدو@

وترله.ئنكرهأعماقهام@الفطرةأنعلىلصلآالمناقة،احترام
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صعص@أنمسهمألاسإد
تصدقون!،فلولاخلقناكمنحن@ال@ه

ايواتعة:أ
كامنةوالمعجزةتدرته،إلدلم@حولهمالكودوظواهر7(،5

لي

@المعحر@هدهإلىيأحدهمتغوسقرأنه،الفرآنوهدايده،ئبدعهماكل

الكامة
الحوارقهدهإلىيأحدهمحولهم،مرالكودلىوالمتوتةلمحيهم

لطولفيهاطالإعحلىحثحكلهيحتورولايرو@هاالتىلهم،المألوده

عيونهملقحإليهايأحدهمفيها،الإعحازمماصععملواصلهاألمتهم

وسرالمبدعة،القدرةسرالمكور@يها،الهائلالسرعلىلتطلععلهها،

أنفسهمهمكيانهم@ييعملالديالأزلىالاموسوسرالممر@فالوحدالية
ولراهيىالإيماد،دلائليحملوالذيحولهم،م@الكود@ييعملكما

أ@قلتد@رفطرتهمفييوقظهاأوكيانهم،لي@يتهاالعقيدة،

التيالرثةالمطرةبحا@أثهيجدالكريمالقرآدلآيكوالمتتع

منيتخدفهو)1(،مصدرههي
لبناءماقةللحثرالمألودةالمشاهد@تأسط

س
ئأونت@مالأثلرأفي@لآب@س@

تنرنانصرنص@متحلقوت3

علنمولقدنمل@ودلالماولتكم@شالكمنت@ئرعلىبميريىلصوما@ل@وت
ونندكرللولا@ولى@خة

نظننمحطاسألجحلا.تاءلو@لر@رعودنصئمرعونشأئهنمنحرثردمائلرئبن
محرومردنصجملسررلضإناتمكهور

لخ@لو@ل@زلودنصد@م@لضس@نرتىن@غتر-@لماء@لديئبرئين

روتكرللولائجاحاححنا.

ح@ناما@لتور@صلصضجرتها@م@قتمئئتملورود@نر@نيئنرئض

ك@4-58أ@لر@تة@لمظيم،ربكباصمفبئللفوينو@اعاتنكرة

بهفوبلى@لجالزفتكي@وبلى@لماءخيفتكصبنظررد@لى@لإبلتتلاة

2،1-17أ@لاضبئلئر،إنا@فتننثرشطحتكفالأرضوبل!تصبت

منخيقخلقبئمننؤابنان9
بهو@تر@ف@لضبي@سيخرجثانقما.

5ء،ا@للرقلقاثر،حعهع@ى@

وشرجيلهاو@نطقنفماضنكهمارنعباما@لما.خلقأ@م@ضذثانقم
قمالرساماو@لجالوترعاماماق@اكايخرجذخاماذلكبمدواثرضضجها،

3،3-27ت@1وثنحامكم،لكم
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كولي.تصؤرواوسعديتةعقيدة@ضحم
فيندخلالي@المشاهد@

إنسانئيىوالموت..والنار،والماء،والررع،النسل،إنسانكلتجار@

المثاهداتهذهتدحللمالأرصهدهظهرعلى
ساك@ئيتحارله؟@ي

نار،وموقدماء،ومسقطنبتة،ولفةجيما،حياةل@ةيهدلمكهف

و@اة!ولحطة

هاوغيمالمحألودةالشصماهداتمنوئمثالاهدهكل
ا@عالمفي

بماخيرإنهشيءكلاتقنالذيال@هضنعالال@هي:المحهولالمعي@

ملا(.النحلأ@تفعلون

قدرنا@حنعه؟أبئم@كلإلهيتهيالذيالموتوهدا

ما0(،6الواقعة:أ@بمسبوقيننحنوما@الموتبينكم
وكفالموت؟هو

يقاوملالهسلطادوأييقع؟

لاوأحد،مهيفلتلاثموم@حيئ؟كلإليهيمضيالذيال@هقدرإنه

حلقةوهوئحد.فيموتهيسبقه
@ي

لعمرةتتكاملأنبدلاالتيةأثسلسلة

قدرالحياة،فذرالديهوالموتقدرالديواقهلبها،والخلالةالأرص

لهدهالمضروبالأجليأتييموتون،صأمثالئتىءأفىعلىالموت

الجاة

القبفيتثيرالدهيةالحممةوهدهالله،حلقمىوالحياةوالموت

بلامصا@نةلةال@فليستوابتلاععتصدم@وراع@المااليقطةالمفتوح

فيالمكنونلاظهارالاتلاءهوإئحاكاية،للاجرافأكدلكوليستتدبير،
اللهعلم

العمل:علىللجزاءوأستحقاقهمالأرص،علىالأناسيئسلوكمى

..(2أعملا@ئحسنايكم@ليبلوكم

واعيأمتلفتأحذرأيقظاأبدايدعهالضميرفيالحقيقةهذهواستقرار
والعملالمشزةالةفيوالكيرةللصعيرة

"العلميالمنهجثمار@امنشيئائنقصلاالإيمانيفالممهجوتغد،
لي

بعضها@الممر@الحقائقهذهربطعليهيزيدولكثهالممرثفالحقاثقإثواك
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وصله@يلها،الثريالقلصووصلالكبرى،الحقاثقإلىورثمادهض،

إلىوالحقاثقالحامي@هذهوتحريلالجيوحقائقالكونلهامي@

وحياتهم..ال@متعرفيمؤثرةإيقاعك

اللهإن
دئطارلاالقلوبميقتقرالإسلإمئصؤرهاالتيالحقيفةفي

لغايةيتيقط@اأدلهميريدإنمايعذلهم،أنيحبولايعتهم،ولاالبثر،

سفحةاللهتكريميحققواوأدحقيفتهم،موىإلىيرتمعواوأنوحو@صم،

@يروحه
م@كيرعلىوتمصيلهالكيانهدا

خلقه

وفزلالإلساد،وخالقالكود،مدعالعالمين،رثاللهطريقإنه

..(59الاء:أتأويلآ@وئحنيخرذلكال@القراد

نلث
وئحىالآخرة،ليوجرالدنيانيجرمآلا،وأحسنلكمحير

مآلاوأحس@الدنيافيمالا
اتبغأنلةال@فنيستكدلكالآحرةلي

هائل،أمروهوالآحرة-@وئو@اللهرضاءإلىيؤثيالإسيلاميالمنهح

@يوالجماعةالمردمآلوحسرالدلياحيريحقوكدلكولكهعظيم-
هده

القريبة.الحياة

أدةمعناهالمنهجهداإن
يتمغ

لهيصعهمهجصمراياالإلاد@ا@ا

حهلسلريءسهجالخبيرالبصيرالعليمالحكيمالصانعاللهالله..

مهجالإلسان.وشهئالإساد،وضعفالإساد،وهوىالإلساد،

الثرلحيلولالحن@،ولالب،ولالطقة،ولالمرث@@يهئحاباةلا

عنوتعالىسبحالهتحالجه-ولاالحميع،رتاللهلأنعلى
فل@

أوحن@،أوشع@،أوطقة،أولفر@المحاباةشهوةكرا-علفا

صانعهوصالعهأدمزاياممام@وم@هج
يعلمالديالإلسادهدا

نفسهسحياتيعلمكماالمطرة،لهدهالحقيقيةوالحاجاتفطرته،حقيقة

صوتعالىسبحالهيحبط-فلاوإصلاحها،خطا@هاووسائلودرولها؟
لك@

تمرالثريكلفولايوافق،مهجع@بحثأالتحلىبتيهفيكيرأ-علرا

وحسهمدل@!للاالتيهديهميحطودج@القاسية،التجاربهذه
أد
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فسيحجذفسيخمحالفهوياعون،ماالماثيالإلدلميدادلييحرلرا

وحسمهمالثري،للعقل
الصهح،@لكتطيقالعقلهدايحاولأنكدلك

العقول.@يهتتلىعليماوالاحتهادالقيلمرمماصعويدرك

صايعهوصا@عهأنمراياهسومهج
ليهيحيثىالذيالكود،هدا

@لاالكود،نوامي@معقواعدهتتلاعممهحاللإساديصمر@هوالإلسان،

@ها..متفعوويصادقها،إليها،يتعر@يروحالوامي@،هدهئعلىكيروح

لييهديهوالحهح
ويحميه.كلههدا

أثه-مراياهم@ومهح
ويحميه-الإنسارفيهيهديالديالوقت@ي

فيالاجتهادمكادفيللعملمكانالعقلهويجعلويحترمهيكرمه

السصوصإلىسصفيهيردلممارذالاجتهاد@ي3الصوص@هم
يحكمهالديالأصيل،المحالإلى@لكللدي@.فةالطالماثىءإلىأو

"الكاملةسياثتهويعلر@يهالتري،العقل

ليالعلميالحتمدان
3بدل!والكور،ا

لماثحا

أصيلةشننامه،قطعةسحنوالذى@لهلعيثرالذىالكونلهداإن

الكودهذاافهأودعهاالتيالكونيةالقوأيرهيالىهدهعليها،يقم

بمقتصاهاويعسللموجها،ويتحركو@مها،علىليسير

ا@عريكس@والإساد
م@

ستمفيارتقىكلماالقوالي@هده
المحدود،إثواكهسمقدارعمها-لهيكشفأوعمها-يكشصالمعرلة؟

أمدفيالأرض،فيالحلا@ة@مهحةلمهوضهيلزمهالديلالقدرلهالفعطى

علىالكونيةالقوالي@مرالأطرا@هدهمعردةديالإلاناسعتصد؟
نوسيكوهماوالتجرلة،الملاحظةهماإليه-لالقيلم@أساسيتيى-وسيلتير

ولكنهمالتاثحهما،@يمطلقي@ولانهائيتيروعيرطيعتهما؟

@يالكليةالاقهالييىم@أطرا@إلىأحياناادتقي
مىئتطاولةآماد

لأنمطلق،ولالهائيغيرحزئياالكشفهدأيظلنثم
تلكلينالتناسقسر



السرهداالقواني@يريتقالذيالام@سسرهوكلها،القوالن

الآماد.طالتمهماالسه،الحزئيةالملاحطةإليهتهتديلاحايأ،يظل

الحذهوإئماالمحال،هدافيالمهائيهولي@الرم@إن

وهو@ورالوحو@لي@ورهوسحكمنكويه،@حكمداته،للإنسادالمقدور

ونسى

كدلكتحيءتم
وجهعلىكلهالبتريللحس@المصوحالرمنبسية

المعر@ة،وسائلحميعتحقىتنموسومحدود.حزثيئلدورهوهوالأرص

ديمحصورةالوسائل،هدهطريقعنالشرإليهايصلالنيالنتائحوجميع

السةالجزئيةالدائرةتلك

ها
اللهآتاهااليالخاضةالطيعهثورالرسالةثوريجيء

الإستعداد
ندرككحاوإنطبيعتهانجهلنزالمالطريقةأعماقها-ييلتتطو@اللذني

معآنارها-
الوحودعليهيقومالديالكلي،الناموسنلك

الخاضةالطبيعةهده
فهيأةلأتهاتلقيه،@تطيقةالوحيتتلقىاليهي

ئتصلةلأنهاالوحود،هدايتلقاهاالتيالإلهيةالإشلىةتتلقىإئهالاستقاله

هدهتتل@كيصال@يهدأيصر@الديالكوفيلالاميسصلثرااتصالأ

الإشارة
تستقلها؟حهاروبأفي3

التيالطميعةهدهنصلاتكونأدسحيص-لكيحاحة-فىنحن

وهي..@رسالتهيجعلجتأعلم)ا@تهوعاث@!منللمحتاريراقهيهها

ديالأسرارعظائمم@البالعلىيخطرماكلمىأعطمعظيمأمر
هذا

إيقاعانذلدبها،ئعثواوكئهمالتوحيد@ا@@حقيقةئثوكياقدالرسل

يتعددلاالذيالواحدمصدرهإلىهداممكله،كيالهمفياياحدالاموس

هذاوكانيتلقوله-الديإيقاعهاوتعددالواميرلتعددتوإلايتعددلا-

علىالمنةالخوحئة،المعرفةتمموأنقبلالرية،نجحرفي@الإدر@

إلىلئراليالكرنجة،القوابرلعضتتكصأنوقلو@لتحرلة،الملاحظة



التيالحقيقةهذهإلىدعاالواحد.ا@تهعباثةإلىدعاوكلهمة،ا@حطتلك

م@الماشىءالمطريالمنطقهولهابثواكهموكانيلعها.أدوأمرتلقاها

هولتمليغهانهوصهمكادكماالواصلة،المطرةالواحد@يالاموسإيقاع

م@إليهمةولكولهاالحقيقة،بكونهاالمطلقلإيمالهمالطييةالنتيحة

تلقتهالذيالملزمالضالقالقوقيالإيقاعولقيمكى-لاالديالواحد،افى

يتعدد!أدلطرتهم-

كلماتفييدو@حياناالرسللطرةتشرهالديالفيحالإلزاموهدا

عهميحكيهاالتيالرسل
بعصفيلهايصفهمالتيأوالقراد،هدا

لأحيانا

قوميا)قال:لق@ه:الئلام-عليه@ح-قولحكابةمثلآ@يسجده

منرحمةوآتفيرنجي،منبينةعلىكتإنأرأبتم
عليكم،فعميتكده

إلاأجريإنمالاعليهأسألكملاقوموياكارهون؟لهاوأنتمأنلزمكموها

قومأأراكمولكنيربهم،ملاقواإنهمآمنواالذينبطاردأناوماا@ه.على

منينصرنيقنقوموياتجهلون.
أهود:@تذكرون؟أفلاطردتهم؟إنا@ته

28-3

إنأرأيتمقوميالأقال.اللام-عل!صالح-قولحكايةدي

منينصرنيففنرحمة،مهوآتفيريصيةعلىكنت
عصة؟إنا@ته

3،..6أهود:تخسير@غيرتزيدوننيفما

قال.)وحاخةالثلام-.عليهإلراهيم-سيرةفيوحده

رثيلاءأنإلابهلركونماأخافولاهدان؟وقدال@هفيأتحاخوني
أشركممائخاتويهفتتذكرون؟أفلاعلمآ.شيءكلرئيوسعشيئا.
الفريميئفاثيسلطانآ؟عليكمبهينزللممابا@تهأشوكتمأنكمتخافونولا

3تعلمونكنتمإنبالأمنئحق
.(8،081الألعام:أ@

@يونجده
كنتإنأرأيتمقومياة)قالالسلا!%عليهشعيب-قصة

ماإلىأخالفكمأنأريدوماحا؟رزقأمنهورزقنيرقيمنبهعلى
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عليهبالذإلاتوفيقيوماامتطتماالإصلاحإلاأريدإنعه،أنهاكم

ول(أههد.@أنيبوإيهتوكلت

وحزنيثيأشكوإتما@يى.السلام-عيهيعقوب-قولليونحده
منوأعلماللهإلى

(86أيوسص.لأتعلمونلاماا@ته

نحدوهكدا
الملحالعميقالإيقعفلكأنروأوصافهمالرسلأقواللي

مهيحدونهلماكلماتهموالدىعلى@طرتهم،

الصميرأأعماقلي

سعدويوما
يوم

سعيدمرتيرطواهرالحارجيةالإسالةللحعرلةتكت@

العلماءواطلعالواحدالإلهئسيرهالديالكرفىهدافيالوحدةدقاسإلى

ديالحركةووحدةالتكوينوحدةطاهرةعلىالبرمن
العريضالكونهذا

ديالحركةووحدةالتكوي@وحدة
اللتادالطاهرئادهماالكودهدا

الاملالوحدةقالونإلىلعيدم@إشلىتادوهماالإلسادإليهمااهتدى

والتجرلةالملاحطةسطيقمالمقدارالممترثةالمعر@ةإليهماللعتوقدالكبير،

القالورأثوكت@قدالموهولة،الحاضةالطائعائات@لعأدالترتة

كلهالكيرالامل
@ي

وحدهاوتطيقالصلتر،إيقاعهنتلقىلأنهالمحة،

تلقيه

طريقع@الوحدهللكعلىوالطواهرالواهدئحفعحالمإنهم

أستقلهاملنرآ،كا@لأاستقالحهاروههالأ@هيمولك@العلمحة،التحلى@

أدملثرآبدراكالأثوكهاماشرا،داحليااستقالآالواحدالاموسإيقاع

وكادواحد،مصدرم@و@حد،لاميسصمبعثبذلاالواحدالإيتع

@ياللدنيالحهارهدا
وأكمل،وأشملأ@ثالموهولةالحاضةالطبائعتلك

ووحدةالمصدر،وحدةسالإيقعوحدةوراءماواحدةلمةفيئدركلأته

ليوالماعلية@الإرا@
ا@لهبةالذاتوحدةإيماد-فيفقرر-الوحود،هذا

الوجيدلهذاالمصوفة

يرىالحديثالعلملأنالكلامهدانوقوما
أوطاهرةأثوكقدأته

ماوكلمبداله،فيينفيأويثتفالعلمالكولية،الوحدةطواهرسظاهرتي@
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سإليهيصل
إلىابدأيصلأديملكلافهوئقيد!جزئيئلسبيئ@االحقائق@ا

ئكذبفت@،العلمنظرياتأنعلىثصلائطلقة،لهائهواحدةحقيقة

بعصها@صوئعىلمحعصا،لعصها

صدقإليهمالقررالحركةووحدةالتكويىوحدةعنشيئالذكروما

أميرإلىنقصدإثماالرسل..حقفيالامحسلوحدةالاستقال
الضا@قالتصؤرلتكوي@المعتمدالتلقيمصدرتحديدإلىقصدلاآحر،

الوجودلحققةالاملالكامل

الكوليةالظواهرإلى@عضاهتدىقديكونرثماالعلميالكشفإن

م@الرسلح@لمستالتيالوحدةهدهالكرى..الوحدةلحقيقهالمتعلقة

إدراكآاللدليةالفطرةأدركتهاوالتيالفباشر،الشاملالواسعمجيطهاديقبل

امملثرشاملاكاملا

إلىالحديتالعلمنطرياتاهتدتهاء@لداتها-صادقةالمطرةوهده

موصعالعلمفسطبريمتتهتد-لمأوالطواهر@عص
العلمصومراجحةلحث

داته،
دلاأحيرأ،فطلقةولاسهاثهلشتإلهاتمأولا،ثابتةليستوهي

وأدثاتأيكونأنلذلالالمقيلم@الرسالة،صحةلهاتقالمرأر@ح@حلح!

يكود

الوحيدالمطلقالثبتالمقياسهيفالرسالةها

المستقيم:اطالصر

ع@ويتة
ةقصوىأهميةذ@تاحرىحقيقةالحقيقةهده

هيمباشرفصلةال@ودشامرسالموصولةالحاصةالطباثعهدهإن

لطرةمعيتسقالذيانجامهاالثامل،انحاههاللشرنجةترسمأدتملكالتي

الثاشةوقوأيةالكون
وحيمبلثرةتتل@ال@يهيالمطر@@اموسه@س

فلااته،

والمكانالزمانعواملتححبهاولاتكتم،ولاتكذ@و،تضل،ولأنحطىء

ولاعدهزمانلاالذيالله،عنالحقيقةهذهتتلقىلأنهاالحقيقة؟ص

مكان
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لتصلوالحير،الحيىئعثأدالعلياالإرأ@هشاع@ولقد

إلىلتلغوتحر@تهمملاحطتهمكلتماالتيالمطلقة،لالحميقةالرية

مدارعلىألداكلهاإليهالتلعكتوماالقرود،مئكسعدإلامهاطر@

الاتصالهداوقيصةالتهرود،
هي

واستقامةالكود،حطىمعحطاهماشقامة

كارتموسالكود،لطرةمع@طرتهمواسئقامةالكور،حركةمعحركاتهم

لحقجقةالاملالكاملالصاث@التصؤرالئرمهيتلقىواحدمصدرهالك

الوحودوعايةكلهالوحودولعايةالوحودولحميقةكلهالوحود
ل!ا

القويم،الصحيحالوحيدالمنهحيبتقأنيمكىالتصؤرهدا

اتجاهه،وحقحقةحركه،وحقيقةالكودتصميمحقيقةمعيتطابقالذي

معالسلمكافة.السلمليالثلم@لهويدحل
@طرتهممعوالسلمالكود،هدا

ولاطهمسعيهم@يالعصلعصهممعوالسلمالكود،هدالطرة@وهي

@يلهمالفهيأورقيهمونموهم
الدنياالحياةهده

لالأئهولاطل،صلالعداهوماالرسالات،مصدرهوواحدمصدر

الموصولالواصلالوجدالمصدرفلكعريتلقى

ليكشصبقدر،لهضعطاةللإساد،المتاحةالأحرىالمعر@ةوساثلإد

لهاللارملالاقدرطاقاته،ولعضقوانينهولعضالكودطوأهرسعضلها
لى

@ييصلوقدوتطويرها،الحياةوتحميةالأرض،فيالحلالةلك@الهوصر

محيطإلىأررآلهتحلغلاايلآمادهدهولكىحدأ،صعيدةأمادإلىالمحالهدا

فيهوالتيالمطلقةالحقيقة
الأحهالودقلاليكيفإليهاحاحه

التالةالكوليةالقوايروفقولك@@حسب،المتحدثةالطلىئةوالطروف

كئه.الإلانيللوحودالكمرىالعايةوو@قالوحود،عليهاقامالتيالفطرثة

والمكان،الزمانملاسكع@المتعاليالإنسادحالقيراهاالتيالعايههذه

د.والم@طالرمافىلملالساتالمتأئرالمحدودالإلسانيراهاولا

يصعالديإر
كلهالطربقبدركالديهوكله،للطريقالرحلةخطه
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عنمحجوبهوبلالطريق،هذارؤيةصمحجربوالإنسان
اللحظة

أنللإسان@أثىوراعه!يطلعأدلثرئعلائلسترو@ولهاودولهال@الية،

يضع
االسحهول؟الطريقلقطعالخطة

الفستمدسالمهجإلىالعوثةوبماوالرورووالمنلالالحبطإئاإته

الموصولةالفطرومهحالرسل،ومنهجالرسالات،منهجالوحود!خالق

الوحود.وحالقلالوحود

هموالأنحياءالرسلأنعلىالكريمالقرآن@اويلخ
ذاتعلىالأدلأء،

لمعريةالوحيدةالوسيلةوممالحقيقية،وصماتهاقه
المعرنةتعالىا@ه

لاوتعببر،سح@ولادهمسحولاصلال،ولاحهليشولهالاالتيالصحيحة

لاطريقهم،عنكافىماإلاالصحيحةالمعر@هتحالىاللهمعر@ةإلىسبيل

وجذةالمطرة،لامة@تكفيولاالذكاء،ديهائغنيولاالعقل،لهايستقل

هدهتعالىاللهدكروقدالتحلى@،فيوالعنيالقيمم@،@يوإلإغر@تالدص،

الحنة،أهللسادعلىالاصعةالحقيقة
التحرلة،وأهلالضدقأهلوهم

ذلكأعلواوقد
كاومالهذاهداناالذيله)الحمدةكدلكصد@ضاملي

لقد@والتقرير@ق@لهم.الاعرا@هداوقرلوا@،ا@تههداناأنلولالنهتدي

ولعتتهمالرسلأدعلىلدذالأعرا@034(،أ@بالحقرنجازسلجاعت

بها،والعملوئحكامهمرضاتهوعلماتهمعر@ةمنلهاتمكنواالتيهي

العيم.دارإلىوالوصولالحمةفيالدحولم@تمكنواولذلك

حتموقد
كاالصافاتسورةوهيالقرانئورمرجليلةسورةتعالىاته

مااللهإلىونسقهماعتقا@صموسحالمشر@رضلالولعى@يها
هو

مه
لرىء

الورةآحر@ىلقال
"

علىوسلاميصفون،عماالعرةربربكسبحان@

تهوالحمدالمرسلين،
1ةالصالكأ@العالمينرب 81 والآيات2(،8

بهيتفيهسماالعليةلفسهاقهنزهللما@عضها@معص،ئتصا،حلقدالثلات

الكاملين،والتقدي@بالتزيهحاءواالذينالمرسلي@دكرالمركون،
ديالفصلأهلهملأنهمعليهموأثىوسلمالليغ،الصحيحوالوصف
بعثتهموكانتالصاثق،الصحيحالوصفو@يلالحالق،الحلقتعريف

مة
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الرحيةالردودةمقتضياتوم@الإنسانية،علىونعمةالخلق،على

الصا@ات.أ@العالمينرث)والحمد@تهسقوله.فلثكل@حتمالحكي@مة؟

1 8،00)2

حلالسوالأنبياءالبوةإلىدا@نطرأدالواج@فم@هداوعلى

الواسعةوآداقهامداهالعر@اطهكتبوصستعرصالقرآفى،ولمطارالقرآن،

علىوسيطرتهاالإنسالة،الحياةديالعميقةوجدورهاالغائرةوأعماقها

وذمكل!المجرتكوي@ليوتأثيرهاوالميول،والأحلاقوالنموس،العقول
كل@يممرةخاصةلحصلىةتأسيهاللللمدلد،وقيادتاالمجتمعات،

0،الحططولعلىلهامقابلهللحاهلية،متياريةسشي

ومرضاته،وأحكامهوصماتهال@هد@تسمعرفةالألياء"قمردلقد

وصالحهاوسقيمها،صحيحهاوالأحلاق،،والأعمالالعقائدوسخواص

سوتستبعنحروماولاسدها،
وعقاب،وتحا@الدليا،ليوثقاءسعا@ة

وحصهمالآحرفليوللىوخة
هدهلعديكودمالعلميريد-لقدرماألته-

و@يالحياف
وححيم:وسعيموعذا@،وإنعامودشر،خرم@الغا@@لك

@رسولمنارتضىننإلائحدا،يخبهعلىيظهرفلاالغيبعا@@

..(2،627الصأ

مهايثرلونالبؤةجبلعلىوسلم-عليهماتهصلىوقمحا-لقد

لماوئحرودوالشهاثة،الغي@عاتمعلىاته-يريدما@قدر-
علىيهحم

لهايكصوماوالعيد،القربالمستقلديالمدل@هدهوعلىالريةهده

وإحلإصا،وخئاوإشماقاشمقةقومهمئذزونثموضرر،خطرمن
لازعفلنا

ملىع
شككأووشكالداهة،وهدهالعقلي،الطبيعيالحقهدا

دي

أجظكمإنمال@وإشماق:وتأئمصوبخ@نصبحةليقالمامركزهم،
إنبخة،منبصاجكمماتفكروانموفرا@ى،نثقللهنقوموائنبو@حدف

1-17@لقرآدصصحليو@لألاء"@لوة"@للويأيو@لص(1) 9

ص@لق(2)
7
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00(46أسأشديد@عذابيديينلكمنذيرإلاهو

مهحإلىخالصةدعوةالرسل.دعيةهده
ومعرفةالحق،عرالت

لاور@صعيرم@الناسئو@جهالدقيالواقعولقديرالصدق،مرراءالا@

عن@عجدآالهوى.عىلعيدآالعالمي@ر@لنهالقيامإلىدعهة

التيوالدوايعالهواتفلعيدآصالأرص.ملالكع@لعيدآالمصلحة

ليتشحر
صبهفتعدالقلص،

الساثدةلتيلىاتالتأتر،@عجداصاته
لي

التائعةوالمؤثراتالة
لي

الهاثىالفطرةمطقإلىدعئالحماعة

والغشالمصطرلهوالرؤيةواللس@؟والخلطالصحيحع@لعيداالصا@ي،

عبالهصياءم@يصطفيلسحاله-وال@ه-الحقيقةصماءيح@الدي

العطيمة.الأمالةهدهلحمل

علىعمران،وآلإبراهيموآلونوحا،آدماصطفىا@هإن"

عمراد:ل11@عليمسميعوال@هبعض،منبعضهافويةالعالمين.

3،33

ال@هاصطماهمم@ليادالاية
م@

الرسالةلحملوأخلىهمعاثه

@يالإيماليالموجم@طلائعاليكوسالحليقة،سدءمدالواحدلالدي@ابيراحدة

لعضها@ؤثةألهمييقرروالقرور،الأحيالمدارعلىالمتصلةمراحلهشتى

نبكانوإدالس@-فويةتكونأدالصروريم@ولس@سفر،من

الإلهي،والاختيارالاصطفاءراصطةأولاشهيودوح-آدمفييلتقيالحميع
ولسب

الكريمالإيمانيالموك@دلكفيالموصولالعتيدةهده

والاحتاء،بالاصطماءتارة"والرسلالألياءالكريمالقرادويدكر

والحلق@ةالعقليةوالمواه@الصثاتلأسمىوتلىةوالرصا،لالح@وطورا

صر@لمقاحصدا(1)
1
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الكاملوالمثلالحلق،صفئأتهمعلىيدلذلثكل)1(،والعلمية

إلىالحلقودعوةال@ه،رسالاتلحملوئحدرهمالرأقوىوهمللإلالية،

رسالنه،يجعلجتئملم@نه@اطه.أ
(2)
1الأدعامأ 2 4

تونبرحأ@آدماصطفىالله)إنالكريمةالايةذكرتولقد
ثي@؟

أدإلىإشارةأسرت@،@عمرانوآلإبراهمآل@وثكرت
3

سثحصه1

دأقاالاصطفاء،عليهماوقعاللدارهماشحصهونوحآ
عمرانوآلإلراهيم

لهماالاصطماءكانلقد
القرإفىقررهاالتيالقاعدةعلىكذلك-لدريتهمالي

إيما@م،وراثةلشتليهليوالركةالؤةوراتةأدقاعدةإبراهيم:آلص
إفيقال.فأت@هن.بكلماترتجهإبراهبمانجلى)وإذالعقيدة.وراتةهي

الهاالظألمنعهديياذلاقال:لؤيني؟ومنقال.إماما.للناسجاعلك

1لقرةا1 2 40)..

ا@هويقول
نربعقومهعلىإبراهيماتيناهاحخناوتلك@تعالي

كلاويعقو@إسحاقلهووهاعليمحكيمربكإننثاء.قنلوجات

اإسع@بقول
أ@لألاء15،،عاليى!لهوكاقيرشدسابمإسأتباكلولفد3

@ثحريفيعيه@رتركاريقولا(،مأأ@لساء9حيلأ@يمإسو@تحد@ق9ولقرل

ك@لكإبرايم،على-
أ@لات9يخىعاثنا@لشس@نه@لحيى،@جري

1 0

8-1 كأ5أمودبخ@@تؤ@لحبمابمإسإدةربمول1(؟1

5أصصيأ،صربهكدوككل9بسعلع@ويترل 5

3)

عيكور@لفتويمول1،،4أطه9لعي@ر@مطنكصصصوبمول

برسافيعلى@لنلساصطيكإنيةريقولأطه*(،عي!علىوئضغصيجة

أ،@،،@أ@ثصوبكلامي(

(17)صنز@س@بنهدا@فبل!لاوردعبناكر@@رود@ر@@سولفرل

@ل@صيفولوكحلك0،،3أص.@،لز@@لبد@فهنممسلبمادأسويفول

4،4أص@يو@

حمعةويلكر
حتو@)نجلر،@خصاصديعهممبتحلتبر،س

@لابليلرليوشوب@سحذ)بريمعا@نا@نكر@@لعولتلا@صلويتهم@@ثرام؟

@نمفكرى@لد@ر،بحالصة3)نا@خلماو@ثبصار،
@لاجلر،@ل@صطب@لمنكدنا

4أص@لاجلى(شوكلوذا@لكفلو@لبعو@فكر@سعل 5
لما،-0
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ويوسفوأيوبوسليمانداودذريتهومنقبل،منهدباونوحآهديا،

وإلياسوعيويحىوزكرياالمحسنين.نجزيوكذلكوملىونوموسى

علىفق@لناوكلاولوطاويون@والينغوإسماعيلالصالحين،منكل

صراطإلىوهديناهمواجتيناهموإخوانهموذرياتهمآبائهمومنالعالمن

متقيم
ال@هفدىنلك

عنهملحبطولوأشركواعبادهمنيئاءفنبهيهدي
بهايكفرفإنوابخوةوالحكمالكا@آتيناهمالذينأولكيعملونكانواما

اللههدىالذينأولئكبكافربنبهالواقومابهاوكلنافقدهؤلاء
فبهداهم

@

قندم@!
8نعاملأا 289).

الرهطذلكيقودهالجليل،الأيمانموكبتعرضالآيكمذهإن

وبخاصةموصولاممتداالموكبهذاالتياقويعرضالزسل،منالكريم

هذافيالتاريخيالتسلسليراعىولاالنبيين،منوبنيهإبراهيمنذ

هناالمقصودلأنأحرى-مواضعفييلاحظكماالعرض-
الموكبهو

الناربخي.نسلسلهلابجملنه،

و)براهيم-نوحغيررسولأ-لاعرلسبعةذكزالاياتوفي
الرهطهذاونكر@،@هموإخو@وذرياتهمتبائهممنإلى@خرينإنارةل@

تمهيدكلهرة،هذهفيهذا@لموكبواستعر@ضالتحو،هذاعلى

تليه:التيطللتقرير@

منبهيهديهدى@لته)فلك
لاء

لحبطأشركواولوعباثصمن

عنهم
.@يعملونكانواما

يتمثللل@شراللهفهدىالأرض،هذه@لهدى@يلينبيعتقريروهدأ
فياتباعه،يجبوالذيمه،المستيقنوينحصرالزسل،بهجاءتفيما
أتهسبحانه-الله-يقزرالذيالواحد،المصدرهذا

هدى@لتههو
وأنه"

عباده..منيختلىمنإليهيهديالذيهو

وتوحيدالله،توحيدعنحالواالعباد@لديينهؤلاءأنولو

الحباثةأوالاعنفادفيبالتهوأسركواهداه،منهيستمدودالذيالمصدر



نف@التلقي،أر
مصيرهم

ضياعأ،يذهبأنآيعملهم:عنهميحبطأن

تموت..تتمفتتثحمسمومانبتأترعىالتيالد@بةتهلككماويهلك

للحبوط!اللغويالاصلهووهذا

بهايكفرفبنوالبوةوالحكم@لكتابانجناهم@لذبن)أولئك

..@بكافربنبهالشواقومأبهاوكلنافقدهؤلاء

وقصرهالهدى،مصدرالأولفيفقررالثني..التقريرهووهذا

@لتالزسلأنالثليفيوقزرالزسل،لهجاءتالدياللههدىعلى
ين

والحكمةالكتباللهآتاهمالذينهمإليهم،آشروالذينفكرهم

كالتوراةالكتببعضهمعلىاللهأنرلالزسلفهؤلاءوالنبوة،والسلطان

ولعف@همعيسى،معوالإنجيل@او@و@لربور@عموسى،مع
اللهآتاه

معهماأنمعىعلىالسلطادأونيوكلهموسليمان-كداودالحكم
من

علىاللهسلطانيحملبهجاءواالذيالدينوأنالله،حكمهوالدين

الأصور.وعلىالفوس

بينليحكمإلاالكتابأنرلومال@طاعوا،إلاالزسلاللهأرسلفما

الحكمةأوتيوكئهمالأخرى.الايكفيجاءكمابالقسط،الناس

إلىيحملونهلدين@اللهوكلهمالذب@هموأولنكالنبوة.وأوتي

باليها@كفرناف@ويحفظوب..بهويؤمنونعليمطويقومونالتاس،

دينفماد@ؤلاح@العربمثركووالنبوةوالحكم
عنهمعنيئالله

ا

حسبهمبهموالمؤمنونالكرامالزهطومؤلاء
الدين!..هذا

حلقاته،تماسكثموصولوموك@شحرئها،امتدثقدي@ةحقيقةإلها

1حملهاواحدةودعوة

سو-
يقمم@ويؤمىبهاوام@رسول،@عد

لهال@ه

سيعلمهبماالهداية،
للهداية!.استحقاقه

فبهداهمال@ههدىالدين@أولك
@جرآ.عليهأسألكملاقل:اتده

9الأنعام:1@للعالمينىذكرإلاهوإن

موك@يقو@ونالديىالكرامالرهطدهؤلاءالتقريروهو



سحاءهمالديوهداهمالمحه،قداهمالدينهمالإيملن،
القدوةليهاقه

عليه،يسيرالديهووحدهالهدىفهداله،آمىومنع@تاته-لرسول

يدعوالذيهووحدهالهدىومذأإليه،يحتكمالديهووحدهالهدىوهدا

ده.وئثرإليه

عليمة:وحكمةواسعةرحمة

محمد.إلىلوحعهدمرحميعأ،الرسلإرسالفيا@هستةإنها

وأخدهساثه،اللهرحمةهدااقتصتوالإلدار،للتبشرأرسل@ازسلوكلهم
واحد،لوحيحاعواوكنهميومقللهموإلدارهعليهم،الححة

صيهمفالتفرقةواحد،لهد@
إلى@ليليتدلاتعنت

إلىوأوجنابعده،@وابخننوحإلىأويخاكماإليكأوحيا)إنا

ويهنىوأيوبوعيسىواكشاط،ويعقوبوإسحاقوإسماعيلإبراهيم

قدورسلأزبورآوآتيا@اودوسليمان،وهلرون
قلمنعليكقصصاهم

ا@تهوكغ@علبكنقصصهملمورسلآ
مبنمرينرسلاتكليمأحوسى

عزيزاا@تهوكانالرسلبعدحجةال@هعلىللناسيكونئلاومذرين

1أحكيما@ 65)

الموضولالشريالاريحطريقعلىيتراءىواحدموكبإدد@هو
كا

يصمواحدموكبوالتير.للإلدارواحد@هديواحدةورسالة
هذه

الرليرم@المحتارةالصثوة

والأساط.ويعقو@.وإصحاقوإسماعيلوإلراهيملوح

ومحسى.ودأود.وسليمان.وهلىود.ويحنسوأيوبوعسى.

يقصمهملمومم@القرآد،ليبط@-نبيه-علىاتهقضهمممنوعرهم
عليه

شتىديوالأرصي@البقاعوشتىوالأحل@ر،الأقوامشتىسموكب

لاومررلاووط@ولاأرضولاحسر،ولانس@يفرقهملاوالأرمادالاولة

اتكتهملثة
الهاثي،النورلمحلكيحملوكلهمالكريم،المصدر@لكس
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يةالرالمالمحلةلرماميأخدأديحاولوكنهموالسثير،الإلداريؤكىوكنهم

مرممهمسحاءالإر-دلكإلى
مرأولشيرفحاء

م@أولموم،حاء
حاء

محمدةأحمعي@حاءللملىم@ثتمأومرحاءلقطرلمديمه،

الييىحاتممججلى-الحه-رسول

حاء@ماالله،م@الوحيتلقىكلهم
لدال@هكانوإداعده،مرليء

كادكي@أحديعر@لاالوحيسلوننكليمآ@هوموسىكلم
يم؟

لأن

لمصحته-إلىالتيرقىلاالديالصحيحالوحيدالمصدروهوالثتراد-
لايثصل

كيصطمعته؟ماولك@كلاماكلمهأدهإلالعلمدلاشيثا،لمحلكفي

كادقؤةأوحاشةلأينتم؟
لمالعيصم@عث@لككليتلقاه؟موسى

ليالقرآد-وراءولي@القراد،عهيحدتا
تدلاأساطيرإلاالا@-هدا

إلى

يقصص-لموف@م@همرسولهعلىالمحهقمقم@الرسل-

بتروسثمعاثهإلى@هميثأطورحمتهالمحهعدالةاقتصت
ا@هأعدهلما

ويدرولهمورص@اد.مر@يمالطائعيىللمؤمي@
للكالريراللهأعدهما

العصاة
دلككلوعض@.ححيمم@

9الرسلبعدحجةال@هعلىللنلسيكونكألئلا

الالعةالححةولله
مرالرابتهأعطىوتدوالا@اق،الألمس@ي

@سحانه-ولك@ه-والآداق،الأ@صديالإيماددلانللهيتدنرونماالعاقل

اليالعطيمةالأداةتلكعلى@ال@تمهو@لغلحةوتقديرالعا@ه،مهرحمة
إل@هميرسلأدوحكمتهرحقهاقتصتالع@تا@-أداةلهم-أعطاها

دطرتهماستقادويحاولونوسصرولهم.يدكرولهمومذرين*،ينمبثر"

دلائلتححهاصأوعهاتحح@اليالتهو@ت،ركامعقولهموتحرير

والالاقالأسصميالإيما@وموحياتالهدف

م@و@قف
الرسل،بعدحجةا@علىللنلسيكونللااللثتة،هده

سيلعلىئلاثامهونحتارالعمقةاللطيفةالإيحاء@تسحثل!أمام

ر.ختصالاا
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أخطرفيودورهووظيفتهالئريالعقلقيمةأمامأولأ:مها:لقف

سالأرصليحياتهعليهاتقومالتيلالته؟الايمانقضيةا،@سان@اال!"قصايا

عليهايقمكماوتصرفاتها،وواقعياتهاواتجاهاتهامقوماتهابكلحدورها،

مآله
وأدقى.أكروهيالاحرةلي

أنيعلمكئها،وطاقاتهلالإنسادأعلموهوسحاله-الله-كادلو

الهدىللوعالإنسافى@يهداحس@هوللإنسان،وههالديالشري،العقل

وحده،العقلهداإلىلؤكلهوآحرته،ثنياهليلحياته،والمصلحةلفسه

سميرووالالاق،الأسصفيالإيمانوموحيكالهدىدلائلصيحث

@،والصو@الحقعلىفتستقيمحياته،علحهتق@مالذيالمنهحكدلكلفسه

هيعبادهعلىححتهجعلولماالتلىيح،مدىعلىالرسلإليهأرسلولما

عندهالثاسحخةجعلولمارثهم،صوتمليعهمإليهم،الرسلرسالة

يسحاله--
إليهم.الرصلمجيءعدمهي

@الرسلبعدحجةال@هعلىللناسيكونللاال@

قاصرةأداةللإلسادآتاهالديالعقلأنسحاله-ال@ه-علملفاولكن

وصبط-وعودالرسالةم@توجيهبعيرالهدى-إلىالوصوللداتهاص

كذلكوقاصرة
الصحمحةالمصلحةيحققالإساليةللحياةمهحرسمص

وينحيالحياة،لهده
صاحه

المآلسحم@
والآحرة.الدنيالي

سبحابه-علم-لما
للماسيمعثأنرحمتهوشاعتحكمتهقاتهدا

حتىمعذبنكا)وماوالتبليع.الرسالةصعدإلاالحاسيؤاحذوألالالرسل،

زتبرالتيالبديهيكإحدىتكورتكادوهده1،الإسراء،أرسولأ@نبث

من
المقتضجاتإحدى@هيبدييةتك@لملإدالصهدا

@ا
قصجةفيثورههووساالري؟العقلهذاوظيفةهي

ونظامها؟.الحياةمهجقصيةوليوالهدى؟الإيماد

يتلقاهمايفهمأرووطيفتهالرسالة،صيتلقىأدالحقلهدا@ورإن



مماالإنسالةالمطرةويتنقذو-@،يلع،أدالرسولومهئةعر

وموحيكالهدىدلائلتدبرإلىالإسليالعقلويهالركام،منعليهايري@

يرسموأدوالآداق،الألمرديالإيماد
له

ومهجالصحيح،التلقيمنهح

يقيموأنالصحيح،النطر
العملية؟الحياةمنهجعليهايهصالتيالقاعدةله

ة.والاخرالدلياحيرإلىالمؤلمحي

حيثمنومقرراتهالدينعلىحاكمايكودأنالعقلويى@ور

ع@صدورهاصحةيتأكدسأنلعدالرفص-أووالقبولوالبطلان،الصحة

أدو@عدالله،
والاجم@طلاحيهاللعويةالمدلىلاتئيبهاالمقصوديمهم

لاهولألهمدلصلها،@إثر@بعديرفضها-أويقلهاأدلهكادولوللص-

العقداستحقماله-يتج@أديريدلااول!هداعلىيوافق
مى

بلغتقىالدي@مقرراتلقبولملزمإن@فهوالبيانلعدالكفرعلىاته

دهمومنىصحيح،يقص@إله
مها.@المر@لهاوماالمقصودماعقله

وتقيموتوحهه،توقطهألهابمعىتحاطبالرسالةهدهإن
له

لاالصحيح.الطرمهج
لمعى

أنه
لطلالها،أوبصحتهايحكمالديهو

العقلعلىوكادالحكم،هوكانالنمقثتومتىردصها،أوولهاو@
غريباأولهمألودأمدلىلهكان@اءويخمده،ويطيعهيقجلهأدالري

عليه..

الص،يعيهالذيمايفهمانهوالصدد-هذافيالعقل-دورإد

هداوعدوالاصطحح،اللغةفيالعبلىةمعليح@يعطيهالذيمدلىلهوما

لحدا
@وره..يتهي

منسحكمالرفصأوالبطلانيق@للالنصالصحغلإن
هدا

مىالنصدهذاالعقل،
أوبالصحةيحكمإلهألىوالعقلاك،عد

حاءلماالرفصئووبالقبرلالبطلاد،
س

عد@لته.

يقعالدقيقةالنقطةهدهوعد
تأليهيريدونممنسحاءكثير..حلط

@يالحكمهو@يحعله@هالشريالعقل
الدية@المقرر@بطلانأوصحة
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الإيماد@ي@ورهولميالعقل،إلعاءيريدودممرأو

وا

تخاط@الرسالةدس(ها.ليناهالديهوالصحيحالسط

وترسممقرراتها،ليدركالعقل
فيللطرالصحيحالمهحله

هذه

ماذاإذا@همأيمقرراتها-أ@وكلإدأكلهاالحياةشؤوروفيالمقررات،

@هيوالتنفيد..والطاعةالتصديتإلاأمامهيعدلمالنص-يعي
تكل@لا

وهييمهمها،لمأملهمهاسهاء@هاالعملالإلساد
تبيحلاكذلك

منال@له

ليقبلهاماثتهالصوصهاممهومولقالمقررات،هدهأدركمتىممرراتها

حاءتهأ@هاعلموقدأو@صحتهاليحكميردصها،أو
من

ا@هعد

بالحيرإلايأمرولاالحق،إلايقصلاالدي

مقرراتالعقليواحهألاهوالله،صالتلتي@يالصحيعوالمنهج

عليها،سابقةله@لمقرر@لها-المقصوديدركأ@لعدالصحيحة-الدير

أوسالمحدودة،ملاحظاتهمنوالمحطقية،،(9مقولاتهمنلنمهكو@ها

تجلإبه
الصحيحة،الصوصيتلصأنالصحيحالمنهجإنحاالناقصة.

هو!مقرراتهمهاوئكون

فبلالذاني-سهجهسأق@مومنهجهاالذاتيفمفرراتهسأصحفهي
اتمقررالعقليحاكملاثمومنالصحيحة-اللإييةالنظربممازينيضبطأفى

صحمتىالدين-
صعهمنأخرى@مقرر@أيةإلىالمحه-أنهاصعنده

الحاصا

تمقرر@الخاصةبصقرراتهلبحاكمإلهأ،يىالعقلإن..

آخربثرفيعقليئبحفهحلنصبئرياعقليأمفههمايعارضأدلهبن
ليعليهحرجولامجاله،هذا

هنالث@مما@حجرولامدا
الأصولص

أصحلهعلىالنظر-وحريةالمتعددة،والأفهامللتأولمجالالصحيحة
فيالريةللعقولمكفولةلفسه-الدينيقررماالنيوبالصرابطالصحبحة

الو@مع.ال@جالهدا
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هالكولي@
علىالححريملكشخص،ولاسلطة،ولاهيثة،م@

تطقه-وأوجهالصحيحبالصالمقصحدإثراكفيالعقول،
قاللاكادقى

الصحيحةالصوابطحدودليالنظركانومتىالمتعدثة،الرئيلأوجه

كذلكوهذاالديى-@مقرر@سالمأ-الصحجح،والصهح
هدهأنمعى

تخاطبالرسالة

لمدى@ي@الإسلامإن
بقضاياهالعقليخاط@ئنه

لاما@يةسحلىقةيقهرهولاومقرراته،
جمحال

يحاطبوالإدعان.إلاديهاله

ألهبمعنىالعقل
يصحح

له
الهدىدلائلإلىويدع@والنظرمهج

والحاثةالإلصركامالفطرةع@ليريعوالآلاق،الأنفسفيالإيمادوموحمك

صمعنىالعقلويخاطبوالمطرة،للعقلالمصلة@الشمهو@وركاموالبلا@ة،

عليهيمرصولامقررانه،نحملالتيالصوصمدلىلاتفهمإلهيكلأ،

لاإصايؤسأد
بثو@كمرحلةإلىوصلإدايدركه.ولامدلولهيمهم

عدمأومؤمن،فهولهاالتليمإلاأمامهيعدلمطالمقرر@ودهمالمدلىلات

حكمآهوولي@لهوبهاالتليم
هرولي@أو@طلالها،صحتهادي

العقلهدايحعل@اسأنيبتعونم@يقولكمار@ضها،أوقولهافيمأ@ونأ

يرفض،مامهاويرلضيقل،ماالصحيحةالدينة@الحقرر@منيقجلإلهآ،

لاء..مامنهاويتركثاء،مامهاويحتر

وتكفرون@لكتابببعضأفتؤمنون@عه:اللهيقولالديهولهذا

كذلكعليهويرتبالكفر،صفةعليهويرتب(85البقرة:أ@ببعض؟

يومو@لديخاالجاةفينجزفيإلافكمذلكيفعلمنجزاءفما@العقد.

@نعملونعمابغانلاتهومائثد@لعذاب.بلىئرئون@لقيامة

8لبقرةا1 50)

أمر@رالالان،أمر@والكون،أمر@يحق@قةسحاله-الله-قرر@إثا

لهداال@اهي.ليأوالمرائض،ليامراقرربذاأوالأحرى،الحلائق

متىإله،يلعممىوالطاعةالقبولواح@ال@هقررهالدي
لك

المر@دمه.
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اتسم@سغخلقالذياللهفيسبحاله-اك-قالإ@ا
افىضومن

1الطحقأمثلهى@ والأرضالماواتأنكفرواالذينيرلم)أو2
منوجعلناففتقناهمارتقاكانتا

لأواللهالأنياء0031،أ@حيشيءكلالماء

منالإنانلأخلق5(،4الورأماءال@مندابةكلخلق

1الرحمىأنلر@منملىجمنالجانوخلقكالفخلر، ماآحرإلى4،01،5

يسحاله-تقال
هولالحقوالأسياء..والأحياءوالكائاتالكورطيعةعن

ما

أدصعديقول-أنيلعقلوليسقال
التيوالمقرراتالنصوصمدلوليثهم

هذائحدلاإني"تئها-
"تجارليأو@يعلمي،أو@يمقرراتي،في

اقهتررهوما.@والصو@للخطأئحرصهدافيالعقليبلغهمافكل

والصو@ب.الحقإلايحتمللايسحانه--

همنأوئكاللهأنزلبمايحكملمكأوم@ةيسحانه-الله-تالاوب@

ماواوفواللهاتقواآمنواأبها@لذبه)يا4(،4ةالمائدةأ@الكافرون
منبقي

تبتموإنورسوله،اللهمنبحر@فأذنواتفعلوالمفإنكتمإنبا@لر

2القرة@أتظلمونولاتظلمونلاأمو@لكمرؤوسفليهبم 7،82 7.،9

3(،3:@الأحز@أالأولى@الجاهليةتبرجتبرجنولاببونكنفي)وقرن

إلى1(،3النور:أ@زينتهنئدينولاجوبهنعلىبخمرمنوليضربن8
يتأنفيقالماآحر

الحجاةنهج

أرىولكئنييقرل:إأنللعقلويىسبحانه-قال-ماموفالحق
المصلحة

لي
ولماقهلهيأفدلمفيما@والله،أمرصيخال@مماوكذا،كذا

إليهوتدفع@،والصو@الخطأيحتملمصلحةالعقليراهفمالرعه

الصحةإلايحتمللاسبحانه-الله-يقررهوما..@والنزو@@@ثهو@

الجاةمنهحمنئر@،والتصور@العفاثدمنسبحانه-الله-فرره

قطعيوكاد@لفص،صحشإراعه..العقلمرقففيسواءونظامها،
العقائدفي@آحذةيقولأرللعقلليريوقتولمالدلالة؟

ونظامهالا.الحياةمنهجفيتغيرقدالزسأنأرىولكنيةاقعبديةوالشعائر
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@إنهمطلطالصدامدمالوقته،المصوصرممعوليوقتأنا@ه@لو@تماء

ميوشاقه،علىالحرأةاحتراراصوآحرلرولهرماريستوي
عل@

يكودإئماكرآ-علوأيقولودعماوتعالىلسحالهلقصور-و،لالقمر

العامالمدأقموللا@يالحزئية،الحالةعلىالعامالمصتط@يقالاحتهاد@ي

الأحيالم@حيل@يالعقلمقولاتمنمقولةأيتحتر@صه،أو

م@شيءدىويى
هدا

ديو@ورهالعقلقيمةساستماص@سقررهالذب0

أمامهالمدىلإقالريةالحياة
االحالاوعلىالصوصرتطيقديواسع

ثح@المسقاةوم@اريهالنطرسمنهعهوينضطأدسعد-@المتحد@
اطه

الكونهدا@عةالمعر@ة@يأوسعأمامهوالمدىالصحيح-وتعليمه

سحرلماوالاشفحوالأحياء،ديهالكائكوطبيعةومدحراته،وقياهوطاقاته

اته
مر

وم@الكودهدا
وتطويرهاالحياةوتسميةوالأجاء،الكائاتهده

مهححدودديوترقيتها-
ئصلالتيوالأمياءالهواتتبتعيكمالاا@ه-

الركام.دالمطرةوئعطيالعفل

ةعظيمةتبعة

لالرسلموطةسماء،الآحرةوليالدلياكلها@يالبرنةمصاثرإن

سعا@ةتقومللر،الأمرهذاتبليعهمأملم@علىلعدهم،سولأتاعهم

والآخرة:الدنياديعقالهم.أوثوا@همولرتبشقوتهم،أوالرهؤلاء

.@الرسلبعدحجةا@تهعلىللنلسيكون)لئلا

وسعليهم-اللهصلحد@الرسل-علىالملقاةالعطمةالتعةإتها

تقيلةتبعةوهيكتها.الثرتةتجاهلرسالاتهم-المؤيخ@علىلعدهم

عظيمة.هيلمقدارما

صلحاتالرسل-كانثمومنكذلك..ولكهعطيم.هائلأمرإله

يكلفون.مابحسامةبححودعيهم-ا@

ومذابهم..يوطهالديالس@بحققةئضرهمسحانه-اقه-وكان
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ثقيلا،تولآعليكسنلقيإنا9جملا:لبيهعها@هيقولالذيهو

إلاالليلقمالمزملايهايا9ويستعد:لهيتهيأكي@ويعلمهه(المرملأ

إناترتيلا..القرآنورتلعليهزدأوقليلآمنهانقصأونصفهقليلا.

القرآنعليكنزلنانحنلأباه(ا-المرمل.أثقيلآ@قولآعليكسنلقي

منهمتطعولارتجكلحكمفاصبرتزيلا
3واذكركفوراأوآثمأ

1
ئكر

الإنساد.أطويلا@ليلآوسبحهلهفاسجدالليلومنوأصيلأ.بكرة
23-2

يستتعروأديقولأنيأمرهوهوجملا-لبيه-بهئشعرالذيهو

يقول:ماحمجقة

منيجبرنيلنإنيقل*
إلاملتحدا.@ونهمنئجدولنأحد،ال@ه

2الجىأ@ورسالاتهال@همنبلاعا علىيظصفلاالغيبلأعالم3(،2،02

ومنيدب@بينمنبسلكفإنهرسول،م@ارنضىقنإلاأحدآ،غيبه
خلفه

كلوأحصىلديهمبماوأحاطربهم.رسالاتأبلغواقدأنيعلمرصدآ

.(28-26ةالحنأعددآ@شيء

ومماتهم..حباتهمأمررقبأمرالهائلاثمرإنه
سعا@أمر

إماالتيالبشرية،هذهأمروعقابهم..ثوا@همأمروشقائهم@

لتعدوتتبعهافتقبلهاالرسالةإليهاتلعأد

تبلعأنو)ماوالآخرة،الدنيالي
لهاقكونإليهاتلغألاوإماوالاحرة،الدني@ليفتقىوتبذهافتر@صهاإليها
كل@منلعنقمعلقةوضلالهاالدلافيشقائهاتعةوتكونرتها،علىححة

يحيغللمالتليغ

وللغحاالأمالةئثوافقدواللام-الصلاةعليهمالله-رسلفأما
سخالصينربهمإلىومضواسالة،ا

لموهمالاتزامهذا
معبلغ@ا-ولكنباللمان،دعيهبلغوها

ممثلةقدوةمذا-
العمل،في

هذهكانتسواءوالعوائق..العقاتلإزالةوالهارلالليلفصيأوجهادأ

نمدطايخةقوىكالتأوتزين،وصلالاتئحاك،شبهاتوالعوائقالعقك



كماالدين،ليوتفتهمالدعحةصالئلس
خاتمس-الله-رسولصنع

أنهلماالبيي@،
هيرسالهأفىولماالأخير،الملع

الرسالات.حاتححة

م@علىالثقيلالواحىولقي
@هماكلرسالته.المؤمي@علىسعده..

لعدهموطالأحيالهدهوذلميععجد-لعده-وتحيءحاتأحيالوراءأجال

لألاعه.

علمه،فيممثلةوعطمته.اللهحلالأمامخاشعةوقفةنقفأنلدولا

وسورحمته،ودصله،ورعايته،وعدله،
الدقيالإنسفيالكائنبهذاه

ويطعى.يححد

والطاقك،القوىمىأودعهوماالكفى،لهذاالعلمعطمةأمامسمص

سكينحشهليركأوما
هذاعلىرتهوماوالصلال،الهدىاستعد@د@ت

له،وههاالتيالأداةهذهعطمةعلىوحدهعقلهإلىيكلهلمحيرالعلم

@لقدالايمان.وموحاتالهدىدلائلمنوالآفاقالأنفىما@يكرةوعلى

الدلاثلوأن@،والزو@الثهو@تت@شهاالعظيمةاثداههذهأداللهعلم

والهوى،العرضيححمهاقدالفسوأط@اءالكونتضاعيففيالمتوثة

والقصور...الحهلويحجها

سبدإلا-@والص@الهدىتعةالثريالعقلإلىبكللمثموس
إنماالحباة،مهحوصعوالاهتداءاليادلعدإلهيكلولمواليان-الرسالة

فلثما@راءلهتركئماقه.لهيقررهالذي@لحياةمهجتطبيقإليهوكل

ثاء،ماديهويركبشاء،مافيهويجرضاعيمايهيبدععريص-ملكوهو-

وهوالانسانلهذاكلهالملدلهذااللهبتسحيرمنتفعاشاء،مايخهويحلل

قدمهونعئرويصبص،عقلهيخطىءالذي
الطريق!علىونستقبم

سححانه-الله-علىحجةللتمىيرتبالذيالعدلعظمةأمامولقف

هذاومنذري@،ئريرالرصلإليهميرسللملو
مع

الكونكباحئ@ر

الخالغ،علىالثراهدبالآينردالمك@النف@وكتبالمفتوح،

بالأثياقاقلاء@لفطرةومعوعلمه..وقدرتهوتقديره،وتدليرهووحدانيته،
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والتحادبوالتجاوبوالتنلمقله،والإدعانللىئهاالاتصالإلىوالهواف

ومعوالنمس.الكونديالحالقوجوددلائلولي@لينها
الذيالعقلهة

أنيطك
يعلمبماسحاله-اقه-ولكنالتئج..ويستنطالراهديحصي

تفدها،أوفتعطلها،كلها،القوىهدهعلىتطرأالتيالضعفعواملمن

حجيةمنالناسأعفىقدوافطلىالخطأحكمهافيأوتدخلأوتطمسها،

ليستقدواالرسلإليهميرسللمماالعقل،وحجيةالمطرة،وحجيةالكود،

قدمماكلهاالأجهرةهده
الالهيالحقبمماري@وليضطياعليها،يري@

صمابطعلىتستقيمحيى@حكامها@تصحالأحهزة،هدهالرسالةليالممتل

تسقطأووالاتح،والطاعةالإقراريلزمهافقطوعدئدالإليالمهح

العقابوتتحقحختها

الديالمحلوقبهداوالبروالرحمةوالمصلالرعايةعطمةأمامولقف

لهيعلمماعلىويحتاره،الحهيكرمه
هداإليهديكلونقص،صعفم@

ملكإليهبالقي@ىوهوالأرص.خلافةالعريض.الملك
عريص

وانا

الكبير!ملكهفيفلاتصبعا@هتمسكهايدلؤةا@هملكفيكان

منكينونتهليأوحيماألإتدعهولره،ورحمتهولصلهرعابئنثاءثم

رئهعليهيتفضلبليضل؟ولكنههادعقلومنتطمس،ولكمهاهاثيةفطرة

ربئيأحذه@لاويأى؟ولردةويعانديكدبوهوتترى.الرسلإليهليرسل

بحب@ولاوحطاياه؟لأخطائه
عه

@هد@يحرمهولاوعطاياه،لره

أيديجملى
تبلغهالآخرةأو@يالدليافيلالعقابيأخذهلاثمالفداة.رسله

يب..ولايتر@لاكافروهوويحوتويكفر،فيعرصالرسل،

يزعمزمانالإنسانهداعلىيأتيأدعحبومن
استغنىأتهلنفه

هدايتهصاستذىولره..ورححتهوفضلهرعايتهعناسنغنىرثه..ص@

لمهجتققملمماتضيه-لاأنهارئهعلمالتيباثداةاستغنىورسله..وثينه
الذيالطفللاليمثلوالان.الرسالةإلا@عدعقالاعليهيكتبفلمالله-

ويتعثراليتكفأتسنده،التياليدعنهيجعدفيروحساقيهفيالقوةببعصيدي

الاستقروبمحاولةأته@ذللفطرة،وأطوعأرشدالمثالهذافيالطفلأنعر
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ليالمطرةداعييحيصتندهالتياليدص
فيكامةطاقكاستحثك

وتقوىتممووأعصبعضلاتوتدريبالنماء،ممكنةقدر@توإلماءكيانه،

لتدرلا

كيونتهدإنهداه،ت@والحه،يدعنهيبعدالذيالومإنسان

تملكمكنولةق@ةعلىتشتمللاأتهااتهيعلمقوى-منليهايكمىمالكل-

ماوقصارىوهداه،ادهيدعنالاستغماء
وتستقيموتضحطترشدأنهاقواهدي

هيإداوتصطر@وتختلوتضلالله،لرسالة
هداه!وتحكبتسفسها،استقلت

إنيقول:زعمكلوالتصليل-4الخدهويكنبمإدوضلال-وخطأ

فالعقللالرسالة.للغتهماالرسالةبدونتسلغأنحريةكانتالكميرةالعقول

أخطأ@عد@لكفإداالصحيح؟النظرلمخهحالرسالة-معيمضبط-
التطبيقدي

والمؤئرات،الحوعواملتغلهاتمتفسط،التيالساع@كخطأخطثههكاد

تصحطلمالتيالساعةكخطألاالمؤثر@ت،لهدهيتئرالذيمعدنهاوطحيعة

شتان!وشتانةوالمصاددللموضىوتركتأصلا،

أنيمكىلانمسه-العقلطريقعىلالرسالة-يتتمماأدوآية
كم

عنها..البتريالعقليعنيفلالعيرها.

وضلال:تيهفيواضطرابتخبط

الاثرةالكحيرةالعقولم@واحداعقلأأديجللمالثريةتاريخإن

فيلابالرسالة.المتوسطةالعا@تةالعقولإلهاهتدتماثلإلىاهتدى

تشريعفيولاحياة،نظامفيولانفسي،خلقفيولااعمادي؟تصؤر

الثظام..لهذاواحد

إنهمبلقطعأ.الكحيرةالعقولمنوأرمطوأفلاطونعفولإن

ا@هرسالةعنبعيدأالثرية-عرفتهعقلكبرهو(أرسطوعقلإنليقولون:

الهائلةالمسافةرايناوصفه-كمالا@هه-تصؤرهراجصالحنلإفاوهداه-

الرسالة.مهتديا@هدي@ههل!العاثيالمسلمتصورعنتفصلهالتي
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معوختىالتوحيد-عقيدةإلىالقديسة-مصرفيأحاتود-وصلوفد

@ىتأترهاس@-
ورسالةإبراهيمرسالةديالتوجدعقيدةبإسعحهدا

لياليوالأساطيرالمحواتلإديوس@-
بيهاالمسا@ةتحعلأخاتورعقحدة

سعيدةبعيدةلإلههالعا@يالمسلمتوجدولي@

الإصلامصدرديالاسلام@يهاهيم@التيالفترةفيلحدالحلقودي

الأفذادأعاقإليهاتتطاوللاقي-الرسول-رباهممصللأوساط@ماثح

سماويه.رسالةتحرجهملممم@اللىيحمدارعلى

والتوارن.التنلسقدلكألدألحدلاوالتريعاتوالحطمالم@ا@ىودي

نحدهاالتيوالر@عةالسمؤمع
نجدولاوتريعاته،وماثئهالإسلاملطاملي

لايتكررالاسلامألف@الدقيالمحتمعفلكألدآ
لاوزمانهقبلولارمالهلي

وتاغمها.حياتهويسروتحاسقهشوازلهئخرى،أرص@يزمالهلعد

الحكم،عليهسكودالديهوالماسالحصلىيالمستوىهويىإنه
ولك@الصاعد."العلملاينشئهاالتيوسائلهاسموتموالماديةلالحصلىة

أحرائهاحميعبيىوالتواردالتاسقهو@العتر@م@فترةفيالحياةاد@س

والذيوالطمألية،السعا@ةئىءالذيالتوأزدمووأوضاعها.وأحهرتها

مغالاةو@ونكت@ودلتعملكتهاالإنسانبةالطاقلتيطلق
م@جانبدي

ئةالرتملعهالمكاملابالإسلامعمثتالتيوالمترةالكثيرة..حوأسها

الطابعهماالاتزانوعدموالخلخلةعصر.ئينيالرسالة-عرلعيدا-
التصعتمهماالإسلام،ظلعرفيللحياةالدائم

ومهحاالجوانب،لعص

وإنمائخرى،ج@افلتطمىءتلتمع@إئماالحوات،لعصتضحمت

وتحتارتتأرجحمعهاواسثرئةالجرانبحسبعلىتتصخم

وتت@قى

غيرليوجاهدوتعبضللقد"الدوي.الحرأبرالأستاديقول

شهعير@حع(1)
"@@و@صصتحط"لصل.وشكتر@لحصرقاا@لإسحمكد
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@أر@حهادس

معر@
وأسمائهوصفاتهالصحجحةالمحر@ةتعالى،اللهة

ولينليةوماالحس@ى،
وقدرتهله،إحاطهوك@صلة،منالعالمهدا

ديواعتمدوالمرسي@،الألياءطريقعريهأحكامهولمودعلجه،
علىفلص

لعص@يولجاحهوالصائع،العلومبعصوإلمامهوفكائهوعلحهعمله

دىالصحمالعطيمأوالصعيص،وإتاجهالعلمية،المحاولات

فياحاججتمهؤلاءأنتمها@تعالى.قولهعلهموحوعلمبة،محالات

علمبلكميىفيماتحاخونفبمعلمبهلكم
لاوأتميعلمواقه3

6عمرانالأ@تعلمون 60)

صتدلواسعها،5وأقطابهاالإتهيةالإعريقيةالثلسمةضلاليروهدا

وملاحمهمالغي،الحصصوشعرهموادالهموعلومهمدكاؤهمعرهم

والإقليدسإلهندسة،الرياصةعاسمفيولوغهم@طموها،التيالعطيمة

موصوغوفيالإتهيلتلي@حاصواوالملكيات،والحومالطيعية،والملمة

حتادتطدوالمر@ول،لالسحي@لمححاعواوالالدل@،والحدقوالصفاتاتالد

والتحكما@والأقوال،الاراءم@القصادوسالمتحاقضالمتساقط،

دذ@رحمس،العرالىالإسلامحجةصدقالتيوالتحمينات
ستهولهوصمهادي

@معر@الإلسانخكاهتؤطلمك،@وق)طلمك
سحعلىلاشدأداه

طتخميكيهاالمطلماقصارىالتيالمقهيك@يجسهأوردلوأومراجه،

دد@@االطود(علجكتميدلاترهك@هالقيل!
@--

@@-
و

م@الححمودسمعكيصأدرىلالستاحر@موضعليوقال
لفلصفسه

ديلرعمهمالثمعريتقودالدبرالعقلاء@صلأصالأوصاع،هده

نإاالمعقولات؟
ص-.--

س

ا

وو-و"،-.
@--

ر@عسس
و

حسء@س@
ا

كلامعلى--ئسعلثاعلبهاقهرحمةتيمةاسالإسلامثغقالوكذلك

أحدقأيذعودصالدءهؤلاءكلامالليصوالحكماء@اليأقلالملا@فة

صر@للاسمةتهت(1)
1 1 5

1ض@لم@لرللسمق(2) 2
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@لسمتهمكايةيتكلمور@يكصالرسل،لهحاتمالهرماوالتحثتيق
مر@ودا،بالصرورةالمعلومالحقويجعلونالمحالي@،كلاميته@ما

@اوتدلي@تل@ي@@يهلكلاممفبولآ،لالصرورةئطلا،يعلمالديوالاطل

شها@يهمشكبخلقهم(1لإئشهدواتعالىاتهقولعليهموحق
1الرحرفأ@وئسألون 1 السماواتخلقأشهدتهمما@ههوقوله.9

عضدا،المضلينمتخذكنتوماأنفسهم،خلقولاوالأرض
5الكهفأ 10).

والذكاءالمديةأوحللغتالتيالراقةالمتمدلةالأممكلت@اوفد

ليعصرهاليالعلميوالإلع
الألا@يحملهالديالعلمهداإلىحاحة

دهويسفر@وفى
سي@

المريضوحاجةالنحاة،قلى@إلىالمريقحاحة

هدأإلىلالنةأ@ر@ل@اوكانالإكسير،الدواءإلىالهلاكعلىالمشر@

مفليى،و@قراءئمي@،حهالاوالمدية-العلمفيكصهمعلامهماالعلم-
أوحهلتهإداالمدية-@اروار@العلمية،@ت@انهاكلرعبمحطر-علىوكطت

بهائفربوالآدابالعلومليعيةراقيةفتمدنةأمموقعتوقدردصته..

شمسها،والإعحا@والاستكبلى،الإنكلىدريسةوالعجقرية،الدكاءفيالقتل

لعينعصرهمنيئلهجاءماإلىولظرتوصائعها،سعلومهاوالإدلال

روالحرهداصحجة@دهبتواستصعرته،@يهيزهدتوالاحتقار،الازثواء

الظر،لئعدحيئذالملقبالنظروقصورلالذكاء،المصورةالماهةوهده
ئمرهاعاقةوكانأمرها،وبالفذاقتالعلي،والنقد

علبمولنالأنبياء،علمي@الهاثلالواضحالفرقبد@
العلماء

لم@حدألعلولكنمعروفة،لعلهاقصةليلوصوحتجلىإنماوالحكماء،
هذاعلىبط@قها

وكمالرائعة،الحكمةمذهمهايستحرجولمالالرق،
عميق:معرى@ن@وقصصحكيحةأقالصاعت

@لةسهاج(1)
ح

@مقةبادس3
لي@لمقرللصحيح@لتيطصريح

@لحاضة
كا.2ص
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للوصولأوالححرديللرهةسميةركواالتلاميدمنفريقاأديحكى

نثاطالمفسديوكارالبر،إلي
المحذ@الم@حوكادسعة،الوقتودي

موصوعحيرالامي
السمس،وترولحللتلهيو@حيلةوحيروالتاثو،للدعالة

عمداياوقال:حريءدكيئتلحيذوحاطه
لالاقال@االعلوم؟م@ثو@ستمادا

لاو@اكلا،قال@اعمي؟ياالط@يعةعلومثولستأمالاقالإلاعريزيياشيء

جملتمدوستسذلالاولككوقالرملاثه،أحدوتكئم@ا،لها!سمعت

@رأؤلأليدوتصدقيأغرب،@اوهدا@ا،والمقابلة؟والحرالأقلبدس
ة

ونكئين@لمحقالشاطرا@@تالتوتكلم@ا!3العريهالهائلةالأ@محاءهدهأسمع
أول@لديرإسمارهماوهل@@نقالا،،والاريحالحعرايةثولستلأنكمتأكد

صو@موعلاالمرحة،نمحسهمالسا@يملكلموه@ا@ا،لشحصش؟علماد

عميالسكلاماوقالوا.لالقهقهة،
اأدلاقال@ا3

دسيميالأردعي@لي
@ا،

قالوا
"

علىالاميالملاحوسكتغمحا@ا،ياعمركلصفضئعت@القد

وار@لزمانواورهيتطر@ودقيومصص،غصص

سصطر@،المميةوبدأتالأمواح،وارتمعتوماج،الحروهاج

أولوكانتالسمبمة،ديالتبواحطر@لسلع@،أدواههاداعرةوالأمواح

أمياالملأحوحاء@ورالغرق،علىالسمي@ةوأ@ترتالححر،@يتحرلتهم
@اماووقار:هدوءلي@قال

رلدأ@اشحد؟يامتموهاصالتيالعلومهي

يفطن@اأدعيرم@لوسوها،ال@يطوالآد@للعلومطويلةقاثمةيتلودالشبب

مىانتهواولماالحكيم،الاميالمخحلغرص
قالفرسوها،التيالعدومعد

لقد"الانتصار:@تئتمرجهوقلىفي
الكحيرة،العلومهفهأسئيياثوستم

افه-قذرلاالسفينه-هدهافقلبتاب@تعرلودإهلالساحة؟علمثوستمفهل

بسلامالساحلإلىوتصلونتسحونكيف
3

هو3،ياوال@هلالاقالوا@ه

وقال:الملاحصحكهنالك@ا،بهوالإلمامثواستهفاتتحاالديال@يدالعلم

عمرينصفضجعتقدكت@ا!"
العلومهذهلأنكله،عمركمأنلمقملقد

لا
@يعنكمسي

علمالوحيد،العلمئنحدكمكانإتماالطوفان،هذا

."تجهلولهالديالسباحة
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ميسحكةأومعلى@،انرة@كلتالتيالراقيةالفتمدلةالأممدضةهده

الرأنتجهماكلفيكله،العالمرعيمةوكالتوالآدا@،العلوم@ى

والدخاثرالواسعالكوفىهدالهواكتم@هاوالحكمة،العلومليإلهوتوضئها

وئرفالحالق،إلىيوصلالذيالوحيدالعليمحهلتولكثهايه،المو@وعة

الديهوالمقصودوالساحلالسلام،بروهوالحاة،بهتالوالديبه،
الأحلاقوئصلح@،والتهو@@الرو@ويقهرعات،والهالأعماليصط

التيألمحهخيةوئلهمالخير،إلىويددعالر،صويرحالموس،وئهد@
التهيؤعلىالإلسادويحمللعيرها،للمدليةقمااولاللمحتصعصلاحلا

وحبالأساليةغلماءصوئحم@للاحرة،والاستعدادللمصير،
@،الد@

الحهادسويممحهوالسداد،الاقتصادويلهمهالذليا،حطامعلىوالتكالص

حهادعير@ي

والتيه،الرهؤعليهاعلتالىالأممهذهقصةاتهحكىوقد

فلحا@@قال:عصرها،لر@ياحراالألاءتأدوأستصعرت
جاعتهم

بهموحاقالعلم،منعندهمبمافرحوابالبيكرسلهم
بهكانواما

1عا@رأ@ئونيشهز 83

الطوائصمراكزي@ومهحتهمرسالتهمووصعوالألبياء،الوةمركرإد@ا

لالشبةوكالعقلالحسد،إلىلالسةكالروحومهماتها@رسالا@االشربة

وآداب@لعلرمهابعيرهم-والدليااإلىبالسةوكالعيىالعمل،إلى

فوقبعضها)ظلماتطلام:فيطلامميطلاموصائعها-ومدنياتها

لهفمانورألهافهيجعللموفنيراها،يكد@يدهئخرجإفابعض،
من

4لوراي@1رنو
0

"

سنة

سنة
@س@م@

الكتاب:عليهماتهينزلوأنالرسل،يرسلأطالله
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شيء.منبئرعلىاللهأنزلماقالواإذقدرهحق@ت@قدروا@)وما
تجعلهنهللنمى-وهدىنوراموصبهجاءالذيالكتابأنزلمن

آباؤء3؟ولاأنتمتحلموالمماوعلمتمكيرا-وتخفونتبدونهاقراطيى
الذيفصذقمبركأنزلاهكتبوهدايلبونخوضهمفينوهمثما@ته.

9،11الألعامأ0،0يديهبين 9 2

لماتهإنيقولون.إواللججالعادمعرصفيالمشركودكادلقد
كتا،يزلولمالثرطرسولا@يرسل

يوحى
إلىكاطندسنمالتر".إلىده

الكتدأهلالجريرةليحمارهم
أنهمعل@هميكروديكح@واولماليهود،مر

كانواهمإسماالسلام-عليهعلىالتوراةأنزلاتهأدولاكتب،أهل

-@محمد-لرسالةليكدلواواللحع،الطادزحمةليالقوللمحلكيقولود

م@شرعلىاتهأنزللاماسق@تهم.بالتديىالكريمالقرآنيواحههملدلك

شيء"،
ل@ح@االديلالكتديواجههمكما

قلمىموسى

منلرعلى@نه@أنزلماقالواةبذقدرهحقا@تهقدرواوما@

أمتابقولهحاهل@تهم،فيمكةمركويقهلهكارالديالقول
ل

صنعالأديادسأديزعمودممىالآر،يقيلولهالدينومنهمرمان،كللي

@ييفرقونلاوترقيهم،الترستطوروترقتتطورتوأنهاالثر،
حدا

ليى

وحديثأ،فدي@ابهلهاكالثيتألمسهم،الثر@نصور@مىهيثيالك

ديرحرحتظلولكهاوالحطاطهم،صحابهابلىتقاء؟وت@ترتقي
كله،الله

مىالرسلبهاحاءثيالالتوبين
الة،عد

وهي
الأولى،أصولهاعلىثاتة

عهاالالحرا@وقعتمفئة،عنهاوعتتفتقبلتهاثرسول،كللهاحاء

@لد@جديى،رسولاشطرفيحاهليتهمإلىالاسدعادفيها،والتحري@

لمرصرل.احدلواالدي@ا

لاومنقدره،حقاقهيق@ولافنحديثأ-اوقدبمايفوله-القولومدا

وعدله..ورحمتهولضله،اللهكرميعرف
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لأنزلثاءولورسولأالرمىيرسللااتهإن"يقولون.إنهم

بقولود.العر@كانكما"محئكة!

لالإناديعنىأديمكنلاالهائلالكونهذاحالقإنيقولود@اأو

في@االضئيل@ا
لهيرسل@حيثالأرض!اسمهاالتىالفلكيةالدزههذه

ديالصجرالمحلوقهدالهدايةالكتبالرسلعلىويزلالرسل،
هذا

الضغيراالكو@
الملاسفة@عصيمولكماوفلث"

ليالقديملي
أوالحديت!

هاكليمىإله@ايقولود.
أوهامهىإلمارسلم@ولاوحيم@ولاإتهمى

حدأواللس

المانيونيقولكما@ا،الدي@!لاسملعصسعصهم3

ا

طالرحيمالعاطالعطيمالكريمفالتهيسحانه-اته-@قدرحهل

يحلموهوحنقه،وهووحده،الإلسايالكاث@هدابدغلاالحكم.العليم

القسطالمواريرإلىوحاحتهوصعمه،ودقصهوق@اه،وطاقانهوحهره؟كمره

ليرفو@طامه،وأوصاعهوأعماله،وأقوالهوأفكلىه،شصوراتهإليهايرحعالتي

وفادا..حطأكالت@ووصلاحآ،صمالاكلتإد

سجرةلصعوطيتعرصله،أعطاهالذيالعقلأنسحانه-ويعلم-

التيالأرصسطاقكموكلألهعلى@ضلاورعاته،ومطامحهولزواتهشهماته
لهتجرهال@سلطانعليهاله

ال@دبتصؤرموكلأويىالله،س

الأسسبىبمياع@ولافطلقآ،تمورأ
التيالعقيدةمحالفهذاللحياة،الآتة

لهتأتي
س

يكلهلاثموم@والحياة..للوحهدصلبمأتصؤراله@ئىءألته،

لدني@معرفبماسفطرتهأوحماإلىكدلكيكلهولاوحده،العقلهداإلىالله

لهولياذإيى،وشرقالحق،لرتها

لي

ماكدلث-تفسدقدالفطرةفهده
ثاخليةضغوطمنعيهايقع

يقومالديوالاستهياءالإغماءوبببوخلىجة،
والإن@،الجتشياطي@له

والتأثير...الوجهئجهرةيملكودسمالكل

إلىلطرتهمليرذوكتبما،وفداهورسلهوحيهإلىالنمقاللهيكلإتما



عنهموليجلووسلامتها،صحتهاإلىعقولهموليرذوصمائها،اسنقامها

سةإنهاحارحهاوسأ@مهم@اخلسالتضليلغاشة
أداللهشبىمبى

لاء،منالئلسمنلصطهىالرسل،ئرسل
الاس.ألبوأدإليهليوحي

ليوهل
@لث

غجاب؟!شيء

منهمرجلإلىأوحيناأنعجبآللنلسكانال@
وبثرالاس،أتنوأن

كدصدققدتملهمئنآمنوا@لذبن
لرهذاإنالكافرونقالربهم؟

أيوص:2،..@مبين

حقيقةالاستلقى،الدىالعج@هذايستنكراشنكلىى،مفال

كتمدالوحي

شرااللهألعت@ارسول.كللهقوبلالديالداثمالسؤالكادلقد

1رسولآ

النلمى@بثو@عدمالإنسار@ا،@اقيمةبررادعدمهوالسؤالهدا

أدلرعلىيستكثرون@هم@يهم،تثلالديالإنساد(@القيةأنفسهم

له-اللهيتصلوأناقه،رسولييهون
هدايةليكلمها@حي-طريقع@

الط
الإنانمىرتةاعلىآخرخلقاأوملكأاتهيرسلأنيظرونإثهمس.

يكونأدتكريمهومىالمخلوق،لهدااللهتكريمإلىناظري@عيرالله،عند

ألاتصالهدالاقهيتصلسألر@ثهبيىمنيختلىوأنرساله؟لحملأهلآ

وشهةجمسالرسول-عهدعلىالمكذلينالكملىشهةكالت

الأولىالقرودديأمتالهم

فيلأتا
لأنفسهمألفهيممرالئاسسعصر@حممالحديثالعصرهذا

عرتهالتآتقللاىشمهة
@اكيفيسألرن.إنهمتلك

يتبم
الاتصال

ودينما@يةطبيعةفيدبرلي@
خلقمماسثيءكللطبيعةالمخالفاطه

ديكوأنإلايسألهأنلأحديحقلاسؤالوهو"،شيء؟!كمتلهليسوالدي

علماأحاطكماالإتهية،داتهوطبيعةسبحانه-الله-سحقيقةعلمأأحاطقد



وهوإتاه،اللهأودعهاالتيالإلسادحصائصلكل
أحديذعيهلاما

يحترم

ولمج@@عقله،
القاللةالإنسارخصائصرأديعر@للالعمل،هداحدودث

لعديق@ولمحديد،سعدحديذممالايكش@يرالماللكش@

حتي

أنهعلىلصلاللإثراك،القاصلةالإلساليةالحصائصكلأثركإلهيقال

آلاق.بعدالمحهولم@آلاقثاثمآوالعقلالعلمإلواكراءستقى؟

حيثأعلمواللهالله،إلايعلمهالامحهولةطاقكإف@الإلسادلمي

ر@يحعل
الته

ل@الإسساد@ي
تكوفىوقدالرسالة،هدهتحملالتيقةالط

اقهولك@الرسالة،قللمسهلصاحهاومحهولةللنلر،محهولةالطاقةهده

@الدي

لي
وكلحلية،كلعليهتطويلمحماعليمروحهمرالإلادهدا

لكيميةالحاصالاتصالهدالإلسادئط@عأدعلىو@ا@رمحلو@،وكللية،

وأوتيهادافهاق@إلايدرك@الا

مهم،فذرجاعصمأنعجبوابلمهم،رسوذحاعصمأنعحوالقد

هذاالكافىونفقال
لمعجب.شيء

ليوماعحوا..لقد(2أق.ى

هدا
مر

لاطةالسليمةالفطرةتتقبلهالديالطيعيالأمرمرللعح@،

اللهيحنلىأدالطيعيالأ@وترحي@،
يحسمهم،واحداالالسم@

حياتهموياركهم@لعتهم،ويتكلمبنعورهم،ويشعرلجحاسهم،

ويعر@وحوادلهم،لمحعهم@واويدركطهم،ولما
طاقا

ديرسلهلهم،حتماواحم

يتحهودكي@ويعلمهميه،همطلوا@يماهمإديسطرممماليدر@إليهم

هووالجديد،الاتجاهيمرصهاالتىالتكايىويبلعهمالصحيح،الاتحاه

الئكاليفهدهيحملأولمع@هم

ال@ييتلقونالبتر،م@الرسليكورأ@اطهحكمةاقتصتوهكدا
أهلفاصألواإليهم،نوحيرجالاإلاقبلكأرسلناوما@الاس.لهليدعود

اكانووماالطعام،جملونلاجسداجعلناهموماتعلمونلاكمإنالذكر

.(78،ناء:الأا@خالدين

رجالاإلاقبلمنالرسلكانوماالر،بتراسإلاالرملكانوما
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ئجسا@الهماللهتجغلوماأحاد،نوي
قأكلالطعام،يأكلودلاحعلهمنيم

و@افرتة.مقتضيكم@والجسديةالحسدئة،مقتصيكمنالطعام

يكولوالممحلوقونشرأئهمبحكم

هده
هى

م@الأنبياءعرلواالديرالكتا@أهل@ليألواالمطر@ةاللهشة

ممكانواإنقل،
يعلمون.لا

طريقصالوحيإثتفيالمحدثيىإلمفسريرم@للمقحهدولقد

هوان،مبد@فللعلمأساسه،منالمهجهدانفرلاونحنللتقريب،العلم

@نو@يملكالتيالالاقهىآفاقوللعلماته،اصيملكاديالميدان

ومراقتها.كمها

أنهيذعلموالعلم
داخلةل@تفهيالروح،حقجقةشأصيعر@

العلميملكالديالمالمحيللاحتبلىقاللاشيئأليستلأنهاعمله،@طاق@ي
يدان@ييدحلأدالعلمئةللأصولالملتزمالعلمتحنبلذلكوسائله،

الريصوراءهامحاولاتلهيالروحانيةاالعلوم""ئسمىماأماالروح

!(1)كذلكأهدا@هاوديحقيقتهافيوالمتكوك

حاءناماإلاالميدادهداكأيقينيشيءمعردةإلىسبيلولا
مر

ولارياثةللالبهاحاءالتيالحدودوليوإلحديث،كالقرآنيقينيمصدر

والعقلعقلية،عملياتوالقيمىوالتصر@الريا@قأدب@قياس،ولاتصر@

ها
ليالعملطلأدو@ئزؤدلملأنهئحواته،معهولي@ميدانه،غيرلي

هذا

لميدا

اللهإراثةمصت
أنعجباللناس)كانالبمترسالرئل@ختيلىلي

صدققذملهمأنآمواالذينوبثراناسأنذرأنمنهمرجلإلىئوحينا

أيون@02(.(00ربهم؟عند

ال@ؤمي@وتثيرالمخالمة،بعاقبةالن@مرإلذارالوحيخلاصةفهذه

محمدللحكورصمديا"ر@س@حقققا@لحدينه@لروجة1ر@حع(1)
حبى
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الواهيوليادالاتع،الواححهالتكالي@لياديتصمروهداالطاعة،@عقس

حهوعلىومقتصجاتهماوالتتيرالإلدارهو@هداالاحتم@؟الواحة

ا

يعرلهمرجلمهبم،رحلإلىالإيحاء@ىواضحةاله

لاوجموةولاتكلفللاه،ويعط@مهويأحدونإيىيطمثورويعرلوله،

حكمتهأقاتحرتج،
والالانبيانه-تمذموقدأوصح-@هيالرسلإرساللي

حاجة@يالعقلهداولك@للتميير،أداتههووعقلهوالر،للحيرمهيأ@طعه

لهوأحاطتالأمر،عيهعتمكلمادائمآإليهيعودمصوطمرانإلى

اليالعارصهالمؤتراتليهوأترتوالهوات،القاراتوحدشهالها@،
مرأجاناالحقلا@وتدللتتعيروالمراح،والأعصا@الدرتصب

ليهوالمقيص،إلىالقص@
@المؤتر@لهذهيتئرلامصوطميرادإلىحاحة

@،إرشا@علىوينزلإيى،ليعود

وهداهدأمماعلى@الصو@إلىويرحع

اقه.وشريعةاللههدىهوالعاولالئالثالميراد

تالتةحقيقةاذلديرتكودأنيقتصيوهدا
يالعقلإليهايرجع

صحيحهايعر@وهاكالتابت،الميرانهداعلىلمحيعرصهاكقها،@ممه@ماته

م@

اللهبأفى@ير
دائحأهو

تمم@وأتهالتسالدالرلاممهم
يالأساشةالفاعدةهدهئعرص@اأصولهلي@افتطور

د
3@

الله-
و@

@ت

الممهوماتميمالمستمربرالدورافىوالتؤححالتميعلحطروميرأله-حقيقته

الشريةالممهومكعليهتعرصتالتميرارهاكيبقىلالحتالرية

صغمرالدينبأنوالقولالمول،هدأقصيرةوالمسا@ة
والصهحللعاية،وحطيرحطيروالمرلقواحدة،الهائيه@التيحة

سحملته
مهالحدريستى

والعيدة..القريبةلتائحهوم@

يشقبلونهاالكا@ريردإدالنحو،هداعلىالوحيقصجةوصوحومع
..@مينلرهذاإنةالكافرونقال@عحيبآ.أمراكالتلوكما



لهي@طقمالأدسر
أديندلرود-كالمالولهم-وأؤنىمعحر؟

الحقاثقم@يتصم@لا@ال@حرفعحر،لهيمطقمالأرإلهئوحىسييقولوا

مهحوم@ىالكرالكودة
يقوم،ماوالريعالتوجهومىوالحركة،الححاة

متمردلطامعليهيرتكزومار@تي،مجتمع

ديلال@حرالديرلاحلاطلالتمحر،الوحيعدهميحتلطكادولقد

قديك@ولمكلها،الوتات
مالهموصع

حقيقةيدركج@للمملميتصع

يحوساته،دير
وأساطيرهاوأوهامهاالوتياتهده

حاةليعيتواالر؟كالواسالديرالرسلعلىيترلالوحيكارلقد

نمودحاالعمليوسلوكهمشريعتهم،مصداقالواقعيةحياتهمفتكورالر،

وتهدي.تؤتراليهىالواقعيةالحجةلالكلمةالاسإليهيدعورلماجا

اوللأن
متمتلةيرو@هاس

حياةإلىمترجمةشحصدي

يمود@يولاالطعام،يأكلورلاالشرعرم@الرسلكادولو

الرعواط@صدورهملىتعتلجولاالساء،يعاترودولا@الأسو@

يحتود@والعللاالاس،وبي@@يمهموشمحةهاككالتلماوانمعالاتهم
ويقتدود.لهميتأسودالبرولالحركهم،التيالر

لاالآداد@ألو@علىتق@كلماته@إدقوتهيعلهيصدقلاداعيةوأيما

الكلمه@@ليعة،وعلىاتهللىعةكلماتهتك@مهماالملو@،إلىنتعداها

هيالحمل،ويؤيدهاالالمعال،يصاح@هاالتيجطةال@
التيالمتمرةالكلمة

العمل.إلىالآحري@نجرك

كالديرالملائكة،م@الركوليكودأديقترحردكطياوالدي@

ع@منزهالالرصيكودأداليوميقترحور
يتعشودكلهمالر،ا@فعالات

وهيالحقيتة،هدهويعملودص
"

لحكمالشرحياةيحيودلائكةالما@أد

الجسدلدوالعمابح@أديمكىلايحبوها.أديمكرولانكوي@هم

أنوالحاص،التكويرنيالآ@ميالمحلوقهداسمشاعرولاوماقتصياته،

حياتهلياولهاوأديوالمشاعر،الدوايع@هدهيحقأديحصالرسول

2 0



مىلمتعييماالعمليالحياه@ستورلحجاتهليرسمالواقعيهة

ئتير@يلاملكالرموللأدالاسشعورأنوهواحر،اعلىوهاك
@ي@

لألهجاته،حزئياتليتتهليدهليالرغةسبم
حهم،غيرحسرس

طاليوميةحياته@يممهحهتقليدليلهممطمعللاطميعتهم،وطيعة

م@لعبرهمدالعةأسع@لرسولوحباة

@

مالرقو@لكوهدأ
لي

مرالاقتراحدلك
غفله

للحنراتهتكريمعر

ويتلقحاالأعلىلالملأليتصلوامه،الرسلداخياركله،الري

و

وأحرتالر"مرالرسلاخيلىالحلىيةاللهسنةأقتصتكلهل@لك

ماكلعليهم
وانفعالات،عواطفوم@وموت،ولادةم@الشرعلىيحري

الرسلأكروجعلتومعاشرةللطعامأكلوم@وآمال،آلاموم@

الاقةالرسالةوصاحصوحاتمهموأكملهم
لحياةنموثجكمل@يهم،

وحياةوعملوتحار@@وا@عم@ل@هامالكلص،الضعلىالإنسان

وعدله،ورحمته،ولصله،اللهبكرميليقالديهو@هداونغذ،

ئحاسهمتمشدى،يترجمهمتمالر،ليحلقكاد@ماوعلمهوحكمته
رسولا،نبثحتىمعنبينكاكأومارسولآ@يهميعتولمالقيامة@م
أ

زسلأعيافىإلىأرسللأئهالاعتقاديقتصيقدرهحقاتهفتقدير
مرالحلاصعلىعقولهمويساعدودالركام،م@دطرتهميستنقذود

هؤلاءإلىأوحىوأنهالعميق،والدئرالحالصللطروألاطلاقالصعوط،

لعضهمعلىوألرلاته،إلىالدعوةمهحالرسل
كئأ

قومهمفيلعدهملبقى
ككت@إلى

كهدأالرمانآحرإلىتقىأووعيسى-وداودموسى
لقرا

وعمله:الرسولمهمة

وموقفهمه،النلسوموقفوعملهالرسولوظجمةالكريمالفرآدئب@
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الرسولئطعمنشهيدآ.با@وكفىرسولاللنلس)وئرسلناكالناس:م@
@االساء097(،أحفيظا@عليهمأرسلنادفماتولىومنالله.أطلعفقد

@تكنمونوماتبدونمايعلموانهالبلاغ،إلاالرسولعلى

9لمائدةاأ 90)..

هيالرسولوطيمةإق
إحداثولاالحبرإحدا@لاالرسالة،ئالاء

الله.أمرمنلهذاالسوء.

م@أنمحتالرسول-معالاسوأمر
قدفالرسلالله،أطحفقدأطاعه

أرسلنا)وماحسى:والإقعالإللاعلمجردلاالله-بإفنلئطاع-أرسلت

يرتفيرقةفلا.(63الناء:أا@ت@بإذنبيطحإلارسولمن
@رسوله،الله

اطهإلىفأمرهضكدلآضعرصاتونىوسرسوله،وقولال@هقولبي@ولا
مى

وحراثه.حسالهناحية

الدير،علىويكرههالهدى،علىليجبرهه-جمالرمول-يرسلولبم

لحمطهفوكلاولير
وط@مةداحلا@ىلي@@داوالصلال،العصيادم@

ينمرإلاالمرسليننرسلومائمالرسولقدرةفيداخلآولاالرسول،

اكذبووالذينيحزنون،همولاعليهمحوففلاوأصلحآمنفمنومذرين

بمسهمبآياتا
..(4،849الألعام:أ@يفسقونكانوابما@العذ@

ماحقيقةصالناستصؤرئصخحالقرآنيالياد@دا
لهميقع

م@@هويصيهموطوقدره،افهبإر@ثةإلايتحمقولايألالكته
اته،عد

الحهإلاويوحدهيحلقهولايحدثهولاشيئآيشىءلالأله

لاوئحدتولائنتءلارسول،أنهوالأحيرةالأولىوطجمتهوالرسول

ةهدهالألوهيةخاصيةفيتعالىاقهللىكولايحلق،
@شاءوال!الخلقوهي

حاء،مايلعومو@والإحد@
مى

هيبطلهيأمر@يما@طاعها@ه،عد

والرسولالرسول،طاعةغيراللهلطاعةاحرطريقهناكولي@اقه،طاع@

سيحفطهمأدولاالمتولي@،للمعرصي@الهدىئحدتأدمكتمآيى@

والاد.البلاعبعدوالترلي،الإعر@ض
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اللهمحدودسمرسومأفقليتريمقامهيالبوةإن
العالميىرب

اكونوللناس.يقولئمو@لنبوة،والحكتمالكتدتالذيؤتهأنلنبيكانلأما

وبماالكتابتعلمونكنمبمارتجانيينكونواولكناله.دونمنليعبا@آ

كمأيأمرأربابأ.والنبينالملائكةتتخذواأنيأمركمولاتدرسون.كتم
(80-78عمرادآلأمسلمولمحهأتمإدبعدبالكفر

العادإليهيتجهالديالر@،هووحدهالمحهوأدعد،ألهيوقىالسإن

تقتضيالتيالألوهيةصفةلمسهيذعيأديكىفماولعبادتهم،@د@ليتهم
@اتهثونمنليعا@اكونوا9للاسلبيئيقول@ل@العبو@ي@،الاسمى

وعبسدأ،لهعاداالر@،إلىنس.9ربالنكونوا@لهم.لمولولكر
تحلصحاجاتكم،مهحوحدهعهوحدوالالصاثة،وحدهإليهرنوجه@ا

للكتدعلمكملحكم@)ربانجنكون@ا)ربانيين،.فتكونواوحدهله

وثواشه.لالكتا@العلمممتصىلهدالهوتدارسكم

لافالبيئأرلابا،والبي@الملائكةيتحدواأنأبداالاسيأمرلاوالبي

ليهديهمحاءوقدلألوهيته،ويستلمواللهئسلمواأفىلعدبالكفرالناسيأمر
همليكفرلاالإسلامإلىوليقو@صمليصلهم،لااللةإلى

ا

هدا
ئوحىمثلكمبنرأناإنماقل@الرسرلووطيفةالبئمطقهو

1الكهصأ@واحد..إلهإلهكمأئماإلثي 1

الكاملةالرسالةأ@قوهوللبشرية-أفقأعلىالآيةهدهوترسم

دونهتتقاصرالديالأعلىالألقإلىلالق@ل@محدودقريبهو@إداالتاملة،
لأسظار.اولهحسر@وذلأبصلى،ا

كلعلىوهي-الجوة؟،آلاقهالأي@الأسمىالألوهةألقإده
شريةآ@اق

مرينلقىلر
المعيىدلكمنيستمذبرالأسمى،الأ@قدلك

يتعتمثرمرلاه،م@يتلقاهالذيالهدىتجاوزلالشريصص،لاالذي
فليتفعالأسنى،الجيارفلكمنالقر@إلىيتطلعكاندمنفئغنمقيغلم
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سواهاولسلةلاالتيبال@سيلةوليأحديتلقى،الديالرسولصينعلملما
"

أحدا@رتجهبعبانئثركولاصالحاعملأفيعملبىثهلقاءيرجوكانلأفمن

1الكهص:أ 1

هذا
الأثير.اللقاءدلثالىالمرورح@ارهو

ومعبرةالمعوقي@،وتحط@لالمكذلي@،تكديبمندع@تهيحمطواته

كدلكيحفطهاالمعزي@
إليهايفدأدمحاولتهوساليطاد.كيدس

الالعةالرسلأمبياتحلالس
م@معصوموروهمالرنة،طيعتهمس

تمدلرولكحهمالشيطان
دعهتهمثر@سرعةتتعلقأمليإلىنموسهم

العقكوإزالةواشصلىها،
حلالينمدسأدالمتيطارل@حاولطريقها،ص

كيدفيئطلمهاريمهاوعىأصولهاعرالدع@هليحؤلهدهأما@يهم

آياته.ليحكمومهازبها،أصولهاللرسلويبي@دعوته،ويصودالتيطاد،

ووساثلها:الدعوةقيم@يشهةكلويريل

الثميطانئلقىتمنىإذاإلانبئيولارسولمنقبلكمنأرسلنالأوما

فينسخأمية،في
علبموال@هآيانه،ال@هئحكم3الشيطان،بلقيماالله

والقاشةمرضقلوبهمفيللذينفتةالئيطانيلقيماليجعلحكيم.

الحقأنهالعلمأونواالذينوليعلمبعيد.شقاقلفيالظالسينوإنقلوبهم،

صراطإلىأنواالذينلهاديانهوإنقلوبهم،لهفتخبتبهيخؤفواربكمن

الحح:أال@مقبم
52-54).

أحتيكونالاس،إلىالرسالةحملئكلمودعدماالرسلإن
شيء

لم@سهمإلى
أن

جاعوممالديالخيرئدركهاوأدالدعحفعلىالاسيحتسع
له

س
و@لرسلكثيرفالدعحاتطريقديالعقبكولكن@يتبعع..ال@هعند

الاسيحدلودلو@يمورويعلموله،هدايحسونوهمالأحل،محدو@وبمثر

الاسعلىيعزفيماالاسها@رالومثلأيو@ونطريق..لأسرعدعوتهمإلى

منيتركوهأن
أنالنلمىلعلمؤقتأعحهافيسكتياوموروثكوتقاليد@عاد@

العريرة!ال@ورولكتلكصصر@همامكنيهدخلهالإثاللهدى،إلىبفحا
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رجاءنم@سهمرعباتمريسيرشيءديحلىو@لوملاويوقور

تر@يتهم@يما@عدتتمأدأملعلىالعقيدة،إلىاستدراحهم
التيالصحمحة

االمألو@ةالرعاتهدهئطرد

سشرالمتعلقةالريةوالرعاتالأمانيهدهمتلمرويوفود،ولوئود

أصولهاعلىالدعوةتمصيأدا@هيريدجرعلىواشصارها@لكالدعوة

وم@شاء@ليؤسم@3@الدقيقةمواريهاو@قالكاملة،
دليكفرتاء

الثوبعيرالكاملالإلهيالتاقديرديللدعهةالحممي@الك@

نلكوفقالأصولنلكعلىأر@مصيهوونقدبرهمالر@صعص

يقالطرأول@يالأشحاصحرتولوالموارير،

أنكفيلومقايشهاالدعوةأصولعلىالصارمةالدققةفالاستقامه

أوالأشحاص@هولاءيتي
المطا@،نهايةفيالدعئإلىممهمحيرهممبى

لامستقيمةتحدش،لاسلممةالدعهةفتلوسقى
انحماء.ولاديهاعوح

لعصرو@يالرية،الرعكتلكلىالشيطارويحد
ما

عهايترحم

فواعدها.عروسحويلهاللدعئ،للكيد@رصهكلمات،أومر@صر@ات

الثميطافى.كيد@ونيحولا@هولكرالمموسالهاتوإلقا@

أنلالر@كئفوكلمات،أوتصرفاتوقعفيماالماصلالحكموييى

قديكودوعماالفاصل،الحكميكتمموا
سممهموقع

حطأ
دي

حدتكماللدعهة،احتهاث@م
لعصو@يغت@الرسول-تصرفدلعصلى

ليلالآ@هالحهاتحاهاته،

سمىللاآياله،ال@هويحكمالشيطاد،كيدا@هيمطللدلك
همالك

دص،الصو@الوحه@يشهة

أمئلةلحدالإسلاميهالدعيةتلىيخوليجمجلا-الي-حياةولي
س

الكلام.تأويلع@تغحياهدا،

بالخوارق،أقوامهمتطالهمالدينالرسلوطيفةالكريمالقرآنوئي@



يكون؟ماالنلسأمرسيكونثموسنويى،ضشري@ملغي@،إلاهموإد

الأحير:الحزاءعل@هالرفمواقفمنلأنفسهميتحدولهماودق

فلاوأصلحآمنفمنومنذرينمبثريننإلاالمرصليننرص)وما

كانوابماالعذا@بمئهمباياتاكذبواوالذينيحزنون،همولاعليهمخوف

4لعاملأاأ@يفسقون 84..،9

لاستخداموئؤهلهاالعقلإ،للرشدالبترتةيعذالديرهداكادلقد
كاملااستحداماللإلسانالهوههاالتيالعظيمةالأدا؟هذه

الحقاكبث@لي

ليآياتهذثالدي
أسرارو@يالحيافأطماروليالوحو@صفحات

@@ر@ال!وتوحيهوتحليتهلكشمهالقرآدهداحاءوالديالحلق،

إله.الري

كلههداوكاد
الحسجة،الحواردعهدم@لالريةالانتقاليقتصي

لالحلىقةالقهرأمامالإدعان،علىالمكريروتحرالأعاقتلويالتي

الصسةلدائعلملاحطةالريالإلواكتوحيهإلىللعيان!الا@يةالمادية

خوارقولكهامعحرةحمارقداتهاليوهىكله.الوحودليالإتهية

هدامحاطةوإلىق@امه،منهاألفوالوحو@ثيادعليهايقومدائمة

م@@كتابالإثواك
سهجه؟ليومعحزتحيرهليمعجزلاهر،اتهعد

علىإلائهإلىيرميالديالحركيالعصويالاحتمعيالكيارديومعحز

لهيلحولموالديمال،يمر
م@

أيصعده

يأل@طويلا،وتوحيهأطوبلة،ترلةالأمرهدأاقتصىوقد

يتجهوحتىةالرقيسالمدىوهداالقلة،اللوفىسهداافريالإثواك

الرتاني،التوجهظلليالثري،اكهال@ودممرقرا@إلىالإلساد
واقعيةكيبيةقراع@السمرهداقراعةالوية.والتربيةالقرآلي،والصط

ديإيحالية
التياقحريديةالدهية@التصور@منهحصلعيدةو@حد،آر

مىقمفيسائدةكالت
منهجوصالمسيحي،واللاهوتالإغريقيةالملفة

ساثدةكانتاليالماديةالحسيةالتصورات
ستسملي

الملسفهتلك
و@ي



لعص
كدلك،والمحوسيةوالوديةوالمصريةالهمديةالثلسمة

مرالخروحمع

ساثدةكالتالتيالسادحةالحسية
@ي

العرلية!الحاهليةالعقاثد

م@وحال@
الرسول،وطيمةليادلييتملالتوجيماوهداالرليةتلك

شتهىوهاويدر،ليسراللهيرسلهثر،@الرسولالرساله،لي@ورهوحقيقة

هدهحلالسوميئتهاللهقدرويمصيالر،استحالةوتبدأوطمة،

الايسحالة،
آم@@ق@الاستجالةهدهو@قالإتهىلالحراءالأمرويسهي

نيس@هوولاسيئيمماعلهحو@@لاالإيماد،ليهيتمتلصالحآوعمل

ماعلىوالتوا@أسلف،ماعلىالمعمرة@هماكأسلص،ماعلى

5

صمحاتإلحها@يلمتهواليالرسول،لهاحاعهالتياقهلآيككدبص@

بماسقوله*هاعهبعنرالدقيكمره،لسصالعدا@يمنطالوحود،هدا

والمسؤدالطلموالكمرالركعالآصالقرآنلمحعصحيثيمسقورهكانوا

المواصعمعطملي

محكموليادعموض،ولائعفيد@يهلالسيطواصحتصور

عملهوحدودووطيمتهالرسول
دي

الديرهدا

اللهمتةإلىويردوحصائصها،لألوهيةيسحاله،اقهيهردتصور

هداوتعةاتحاههحرفي@لك-حلالم@للإلسار-ويحعلكله،الأمروقدره

الاتحاه،
ويبي@

حاسمآ،بياناوالعصاةللهالطائعي@مصائر
كلويمي

العامصة@والتصور@الأساطر
سائدآكادمماوعمله،الرسولط@حعةص

دي

@يصى@أد@ورالعفلي،الرشدعهد.إلىالريةيقلولدلكالحاهليك

الإثو@كطاقهاستنمدالدباللاهوتي،والحدلالدهية،الملسمكتيه@ها@ي

أأجال!!لعدأحيالآالتري

القلصتحريدوهوالأصيل،لموصوعهامرتطالقرآنىالقصصإن

أولآلالإيمادلالسماء.ووصلهالعواثق،حميعم@وتحليصها@ه،لبثة
إلىوالالطلاقالردرلةود@تحولالتيوالواعلالحواجرلر@عنمواليض،

الكريمالألق@لك
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يدعوهمالاقوم،ليرالرسولوجهدنعمةإد
ويحاطهمالسماء،للعة

لكا،
م

ا@هسمهمويصللأاطه
و-سةوحوا@سيسنهملحوات@ى

دسرةالمترة-لعيد@هدهالادسسحرنتملاهاالخصؤرصشوثلعمة

باقتؤمنونلالكمءوماعحيةقرةالرسول-وجاةالوحي

الحدي@7(أبربكمءلؤموايدعوكموالرسول

اتحدايجاطصله-حا،حلاظه-إن
لسادعلىيديه،صعمر

داك!ودعماهداحدوالهميقوللدتةعلوتةرحمةوليجمع-عده-

ها
تمأحطلقدحلى،@هاكمحطاكمتعترتلقد@اسلكو!طريقيداهو

م@تقمطهاولالعيدآ،تر@واولاتعالوامثتو،للىداهووها@توبواوأتمتم

شيءكلوسعتالتيرحمتي

معه،يجتودوممالمحاليق،لهؤلاءيقوليقول،الديهوا@هإن

يحود
أئه

اليلححليشكهاهمإلىألهوواقعآ،حقيقةمعهم
"

ويصى@حطوهكللىيرعاهموأدهلها،يشحيب

ولك@يتصور،أدالقرةهدهيعشلمالدييطيقمادوقلأمرإلهألا

هداملإلىاحاح@اتمعاشح@ا@علاالايكلهدهالمحاطي@مؤلاء

@فصلهبرالدكر؟هداوملاللمسمت،هدهومتلالعالأح
ورحمةالله

@يالحياةلهتقدرلمم@@هماي@@يدركهماورحمته،داكلمحصلهلو@
هده

المترة

لأصحالهيوماقالمححلى-ا@ه-رسولأدالمحلىيصحغفي

إليكمأعحصالمؤمرأقي@ا
6

يؤمو@لالهم@اوماقال@االملائكةا@ا@ا

و@
يرلوالوحييؤممودلالهم@اوماقالقالوا@افالألياء@ا.@ارلهم؟عد

ولك@أطهركم؟ليروألاتؤمونلالكم@اوماقال@اقالوا@المحمحي@اعلمهم؟

سما@يها@ايؤمونصحمأيحدودلعدكميحيثودقومإيمالآالمؤمينأعحص

وموحالهالإيمادم@يكوإدمتفاوت،لأمرإلهجم.ال@هرسولوصدق

لالهم@امايع@وهوعحب.عحي@هائ@@،هائل،لتيءلديهم

@ؤمور؟ا
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@هاوتمصيالترتةلدتأحدواحدة،إترواحدةالرسالاتمصتولقد

صعدآ
م@وتردهاتردسوالترتةلور،وعلىهد@علىاصطريولي

يعصريتمالترةوتحر@الرائد،حداءوسعملالهح،ع@وتحمدهاك،

حديدرائداإل@

صتا@فترقة،صورلىالواحدهالحقيقةلها@تكشصمرةكلولي

قدالعقليالرشدعهدكانالأجرةالرسالةكالتاب@الضتحددهتحار@ها

الحقيقةلكلي@الشريالعقلتحاطصالأحيرهالرسالةححاعتض،

العريصة،النهائيةالحطوطتلكطلفيحطوانهاال@تريةلتتاحكلها،

لاسحيتالوصوحسالدرىالحقيقةحطوطوكمت
رسالةإلىتحتع

الرسالة:ووحدةالعقيدةوحدة

حطيعرص@ال@رادإن
الكاملةالعقيدةهدهوتاريخالرسالة؟سير

@ي
الركصمشرة

ليقوموالميزانالكتبمعهموأنزلنابالينات،رسلناأرسلنالقد9
ا@تهولي@لملنلر،ومافعثديدبئسفيالحديدوأنزلابالقسط،الاس

من

2الحديدأعزيز@قوقياللهإقبالنيبورسلهينصره 5

عليها،البيدومعهمالرسلبهاحاءحوهرها؟لىواحدة@الرسالة

والمركتاب،عليهأدزلودعمهمالحوارق،لالمعحراتحاءومعطمهم
وحدةالكتدولوصفوحدة،لوصمهمالكتلى@معهموأنزلا"يقول.

حوهرهاليالرسالةوحدةإلىإشلىةكدلك،

مع@كأوالمزان
ص

الأرصديلقرجاتالرسالاتدكلالكتاب
@والأحد@الأعماللتقويمالشرئة،إبىترحعتابتاميرالاالاسحياةوفي

الأهحإءاضطرابسمأمنليحيا@اعليهوتميموالرتجال،والأشياء
لألهأحدايحابيلامرالاوالممايع،المصالحوتصادمالأمرحة،واحتلا@
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الحميعر@اللهلأدأحدعلىيحيصولاللحميع،الإل@لالحقيرر

ا@هألرلهالديالميزادهدا
م@للشمريةالوجدالصمادهوالرسالةلي

معتركليلهاتحيقالتىوالحلخلةوالاضطرالاتوالرلارلالعواص@

و@دسةلمحااومصطح@طف،لحوااومصطر@الأهواء.
ات.لذا

د-سد@لا

والعدللحق"عده@يحدودالمتر،إيىيو@ثاتميران@

.@بالقسطالناسلأليقوممحالاةسلاوالصمة

@
عير

منهج@يالتابت@هيال!الميرانهدا
يهتديلاوشريعته،الله

@يتصطر@وهيميزاله،أيديهم@ييتلماهتدواوإدالعدل،إلىالاس

والأهحاء!الحهالاتمه@

حاء@هاالتي@اا@هإلاإلهلاأدأشهد@اةقاعىليقيمالدينهداجاءلقد

-3الكرال@رآنيقرركماالتري-التلىيحمدارعلىقومهإلى@يكل

للهالعلياالحاكميةتكودأرإلامدلوللهالي@ا@هإلا@هلا!أروشهاثة
لي

يسحاله@هو-س@اء،الكودلطامالعليا@يالحاكميةلهأنكماالر،حياة

حياة@يالمتحكموهووقدره،والعاد@قصائهالكود@يالمتحكموتعالى-

وشريعته.سممهجهالعاد

@ير@يالأساسيةالقصيةإر
تصيةهيالإنساداقهحلقمدالله

حياةليالحقيقةهدهومقتصياتحقيقتهما،وتحليةوالعودية،الألوهة

كله،القرآدقصيةهيالكمرىالقصيةهده
يريلأدتسمحق@هي

الحه
قبلكمنأرسلناوماالال@جميعاكتهلهايرلوأدجميعا.رسلهأحلهام@

الأنبياء052(.أ@فاعبدونأناإلاإلهلاأنإليهنوحيإلارسولمن

@يالحقيقةهدهاستقامتبداإلاتستقيملاالأرصليافرحياةإر

اعتقا@
كدلكواستقامتوتصورهم،@

وواقعهم.حياتهملي

ها
أعلاتيرفعالإيمان،بموكبنلتقيالرحمنقصصديأولاءلحن
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يحاولكيفولثهدحميعآ..عليهموسلامهالمحهصلواتالكراماتهزشل

لتوجهالكريم-الرهطهدا
الهاويةمنالبشريالر@إنقادوتعليمه-اته

الحقصالمستكري@الإصشياط@مىوأعوالهالبطان،إليهايق@هالي

الحقوبي@والصلال،الهدىليرالصلاممافلشهدكمارماد،كللي

مصارعشهدثموالإص.الصوتياطب@الكرامالرسلوليىوالاطل،

والتدكبر..الإنذارلعدالمؤمي@،و@حاةمرحلة،كلنهايةفيالمكدليى

الأولى،التأةمدالبثريالركبسيريعرصالقراليالفصصإن

ضلكفماواشقاثهالركص،هداهدايةيحاولوهوالإيمانموك@ويعرض

لهايتها@يليسلمهالمهلكةإلىكليةالشيطاروقاثهالطريؤ،معالمعرتماما

إلى

حاهليةإلىتحرتثتمفوحدةمؤمةمهتديةطريقهاتدأالرية

ذاته،الإلسانتربفيالمعقدةالمتشا@كةالعوامللفعلمثركة-صاتة

الحقيقة@لد@رسوليأتيهاوهنامعها.يتعاملالتيوالعحاصرالعوالموفي

يحيا،ويحياسيهلك،مر@يهلكوتترك،تصلأنقلعليهاكالتالتي

الديرهمالواحدة،الإيماليةالحقيقةإلىآلواالدي@هميحيودوالدين

همالواحد،الإلههذاإلىلكليتهمواشلمواواحدا،إتهاأد@همعلموا

غيرم@..إتهمنلكمماال@هاعدواقوملأيالهم:رسولهمقولسمع@االذي@

دي@عليهايقهمواحدةحفيمة@هى
جميعأالرسل@هاويتعالصكله،الله

الدي@لقومهالكلمةهدهيقولإنمايحيءرسولدكلالتاريحمدارعلى

معوأشركواعنها،وصلوالمحنسوهاعمها،الشيطاداجتالهم
ىأحرآلهةالله

رتدوأساسهاوعلىالمحلفة-الجاهليك@يالآلهةهدهختلا@على@-

ويمحيبهاالمكدبيناللهيأحذأساساوعلىوالاطل.الحقلرالمعركة

ا@هصل@ل@الرسل-جميعبهاعراتيالألفاظيوحد

مععلهم-
فيترجمتهويوحدقالوه،ماحكايةيوحدلعاتهم..اخلاف
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معىلتحقيقوثلكنجرم@.إتهمنلكمماا@هاعدواقيملأياواحدة@مر

لأداللمطية،صورتهااللىيح-مدارعلىالسماوية-العقدةوحدة

دقمقةالعارةهده
القرآدعرضها@يولأدالعقيدة،حقيقةعراقصيرلي

تقريرفيدلالهكلهولهذاتصويرآالعقيدةوحدةيصورلداتها

تلىيحصالقرآنيالم@هح

مهحمملىقةمدىييىالتقريرهداضحودي
@االمقارلةالأ@ياردا

مع

ليىالمهح
ممهومفىتطور"ولا@تدزحهاكيكىلمأته

الذيروأنال@ه،عدكلها@الرسللهحاع@الديالأساسي،العقيدة

ليالرتالةالعقدةويدمحوروتدرحها،@المعتقد@الاتطورطايتحدتودص
سبحاله!اللهيهتولهمايمريقولور@اوالتطور@االتدرحهدا

لحقيقةدائماحاعتالكريم-القرانديلرىكماالعقبدة-شهده

لعيها.ألماطعها@يالعبلىةوخكيتوأحدة،

إتهمنلكممااللهاعدوا)يا@م

الديالعالمير@اهو@ارتإليهكقهمالرسلدعاالذيالإتهوهلإا
سرسولهالكيك@@لميومبيال@ىيحاسص

إلىدعاالمحهعد

منرسولهناكيك@لمألهكمار@أوأفة،ر@أوقيله،رث
عد

منرسوليكىلموكدلكمتعدثة.آلهةاواذينإلهيىإلىدعاال@ه
اتهعد

اصميةئوأرواحية!أوإسجمية،@وطوطممة،عاثةإلىدعا

@ردي@هاكيكىولم
كماعالملبهيىال@هعد

مىبرعم

يسمو@هم
يزع@ونتمالمحتلفة،الحاهيكيتحرعونوهمالأ@يار"@اعلماء

كانتمعتقداتهاأد
ليالثريةعرفتهااليالديانكهي

@ودالأرمان،هده

بويةوبربالتوحيد@لخالص،رسول-لعدرسولا@لرمل-حلت

خطفيالانحرافاتولكنيومليوبالحسا@العالمين،رب

الاعتقاد،
المعقدةالعواملبفحلرسالة،كللعدالطلىئةالجاهلياتمع
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القتالكة
ذاتهالإلسادتكويى@ي

هذهمعها..يتعاملالتيالعوالمولي

م@شتىصورفيتمئلتالاسحرالك
هيالجاهلية..المعتقدات

التيهده
الديا@ندزحالصاعد@يالحطأئهايزعمونتمالأ@يانطيدرسها@اعلماء

طؤرو@

ئتع،أنأحقوهوسبحانه-الله-قولهو@هداحالأية
عنيكتبونمصولحاضة

الإسلامة،العقيدةعرضصددفيالموصوعهدا

يه.همومادهمالقرآن،لهدايؤمودلاالدي@أتاعنها،الدفحصددأو

خيروهوالحقيفمقوال@ه

إلىجاءتدحميعا-عليهماللهصل@اتالرسل-منرسولكلبن

سبقه.الذيرسولهمعليهتركهمالذيالتوحيدصالحرافهملعدقومه،

آعقيدةكفتكماالعالمين-لربنثأواالأوائلآدمفبو
3

حاءإناأسلفا-التيالعواملبفعلالحرفماثمروجته-
نوح

الطوفانحاءثتمأخرى،مرةالعالمينربتوحيدإلىدعاهماللام-عليه-

لرتديىالم@بهؤلاءالأرضوعمرتالمخنون،ونجاالمكدلود@هلك

انحرفهاالأمدعليهمطالابضحتىوبدراريهم،نوح-علمهمكماالعالميح-

أهلكهيجاءبناتجلهم..كانمنانحر@كماالحاهليةإلى

ومكذاتكررتثمالعقيم.بالريحالمكذبون

ا@تهاعبدواقهميا@لقال:فومه،إلىهزلاءسرسولكلأرسلولقد

ما
غيرم@..إلهمنلكم

ثقلعنئعبرا@،@هينناصحلكمإثيةلقحه:رسولكلوقال
ماعاتجةمنيعلمهماوخطورةالتحة،

الدنيافيالجاهليةمنفيههم

رسولمنوما@ريلنافهأوهممنهموهوقومه،هدايةفي@رغبتهوالاخرة،

أنفسكممنرصوذجاءكمملفد4،،إبراهيبم:ألهم،لببينقومهبلسانإلا
ماعليهعزيز

رجم،رؤوفبالمؤفينعيكمحريصعتم
1لتوبة:اأ 2..،8
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الحقكلمةوحهديوكبرائهمالقومعئيةمنالملأ@ا"وقفمرةكلوفي

اكانوإلارسولمنجمتهموماالأولينشغفيقبلكمنئرسلنا)ولقدمذه

..(111ةالحجرأيهزئون،به

ماالكبراءواجههكذا
حاءهم

له

والسخرية،بالتكذيبرسلهم،

الذميم.عناثممفيدائمأن@هؤلاء

يحريالححوهداوعلى
ولاتدلرلااليقلوبهمليالتكذبهدا

ليسهاءتتلقاه،أنتحسرلاالقلوبهدهلأنتحسن
هدا

أمةناللاحقة،الأجيال@يأمالخاليةالأجيالفيأمالجيل

نلكه)كذلكو@حدة:طةسواحدة،
يؤمنونلاقلوبفي

.(12-11الحجر.أاله@الأوينشتةخلتوقدبه

معالدونلهمالإيماد،دلائلن@افرهيرينقصهمالديولي@

ساثرون،ومكابرتهمعالمحسمليلهمنينة،آيةمىلأتهممهماومكابرود،

لتهالاشلامر@ضحا@قد
لذوالدينرنةالعبوثيةتكودأنوالواالعالصن،رب

ثبىعلبهاوقامكلهاالرسالاتعلبهاقامتالتيالقضبةوهيوحده،

افه

العيصوالعنادالمرفولةللمكمرةباهراصودجأالكريمالقران

فتحناولو@إلعالميبن:ربال@ةإلىالرسلدعحةم@اجهةلي
منبابأعيهم

فومنحنبلأبصلىنا،شكرتإنمالقالوا.يعرجون،فيفظئواالماء
.(13لحجراأ@مسحورون

السماءفييصعدودتصورهمويكمي
ديها،لهميمتحبمن

الصعحدحركةويحسورأمامهم،المفتوحالبدويرونلأجسامهيم،يصعدون

همثمدلاثلها..ويرون
هذهلشتلا..لا.فيقولون.يكابرونفلكلعد

إنمانتحيل:إإنماترىلافهيوخذرهاأبصارناسكرإنما@حد

..@سحورونقومنحنبلأبصوناشكرت

نتحركهوماونحئمهنراهمالكلسر،وسحرلام@كرألصارلاسكر

مسحور!مسكرتهيفل@
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العنادوشحلىالسمحةالمكابرةلتحدوالحوهداعلىتصورهميك@ى

سحدوىلاأنويتأكدالمرري،
الحدل

الذيلي@أنوثتهؤلاء؟مع

يممعهمالذيولي@الإيماد،دلائلهوينقصهم
الملائيهةأد

تنزل؟لا

قمهمإنماالملائكة،لرولمنلهموألصقدلالةأشدفمفصعودهم

الواضحلالحقمبالاةوللاتحرحوللاحياءللامكلرودمكالرود،

يرسمهوالا@طمم@والاستعلاقللسكبرةبئريلميجإلهالمكتحف،

والتحقير.ارالاشمشلشعورثيراالتعبير،

مانردىئعينةلئةوليدهوولاوقتيأ،ولامحليآلي@الموذجوهلإا

حي@للإنسانسموفيإله
وتتعطلسصيرته،وتستغلقفطرته،تفسد

حوله؟منالحىالوجودعنوينقطعوالتلقي،الاستقالأجهزةكيالهلي

هداوجهليلالحقرسرلكليصدعوفاو)يحاءاته..إيقاعاتهوص

العقبدة،أساسعلىفتماصلتي@أمتي@إلىقومهبمقسمثتم

العقدةوشبحةلتقومالعائتيما،الفرابةووشيحةالقومبةوشيحةوتت

علاقة!ولاليهمالائتفا@آن@فتانالو@حى،القوم!وثلاوحدها،

اتهويفصلالفتح.يجيءوعندئذ
بي@

ويأحذالصالة،والامةالئهتدي@الأمة

المشسلي@.الطائعينوئنجيالمستكبري@المكذلين

قطالله@سةجرتوما
إلىالواحدالقوميقسمأنقبلفصلولابفتح

@عوديتهمالعقيدةاصحابيجهرأنوقبلالعقيدفأسلسعلىأت@
لله

مماصلتهميعنهاأنوقللإيما@هم،الطاغوتوجهفيثبت@ا@نوقبلوحده،

مدارعلىاقهدعرةتىيخبهلهدماوهذالقومهم.

الكلمةلتقريرهوإتمال@لر@لقصصالكريمالفرآد@صتعر@ص@ق

التمئزثثمومنلقوماالذيالو@حدوالاستقبالالجميع،بهاجاءالتي@لهاحدة

والكافربن.المؤمبقبينوالئفاصلة

و@جهالذياللام-عليهنوح-لدكرالقرآنبدأاثسماسهداوعلى

صالئاطيناجتالتهمأربعدقلولهمطمستقدآدماولادمنفو@ري
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لوحلدكرالقرآدلدأالإسلام،
مريماسلعيسىويسهيالبدء،نقطةلئحذد

الاستعراصرهداويدذالرصالة،قلالأحيرةالقطةليحدداسلام-عليه-

والنهاية.الدءحلقاتها@ي@تالهعلى

إلهمرلكممااللهاعدوايا@مفقال.قومه،إلىنوحأأرسلنا)ولقد

مثلكمبثرإلاهذاماقومه.منكفرواالذينالملأفقالتتقون؟أفلاغيره.
آباثافيبهذاسمعناماملائكة،لأنزلاتهثاءولوعليكم،يتمضلأنيريد

رثقالحينحتىبهتربصواجنة،بهرجلإلاهوإنالأوين.

.(26-22المؤمودأ@نبما

ثم@
أنثأنا

ا@هاعبدواأنرعولآفيهمفؤسلنا2قرنابعدهممن

اوكذبيكفرواالذينقومهمنالملأوقالتتقونأفلايخرهإلهمنلكمما

مماياكلمثلكملرإلاهذاماالدنباالحياةفيوأترفناهمالآخرةيلقاء

بذاإنكمضلكمبنراأطقموئنتثبربونمماويشر@مهتاكلون

مخرجون.أنكموعظاماتراباوكنتممتمإفاأنكمأيعدكملخم@رون.

نحنوماونحبانمهتالدنياحياتناإلاهيإنتوعدون.ماهيهاتهبهات

قالبمؤمنلهنحنوماكذباا@هعلىافترىرجلإلاهوإنبمبعوثين.

الصيحةفأخذتمنادمين.ليصيحنقليلعماقالكذبون.بحاانمرنيرث

الظالمين.للقومفئعدأعاةفجعلناهمبالحق

ثم
ناأنظ

منتبئماآخرين.قرونأبعد@من
ومائجلهاأمة

بعفهمفأتبعناكذبوهرسيئهائمةجاءماكلترازشلناأرسلنا

بؤمنون.لالفومفئعدا@حادبثوجعلناهمبعصا

نرعونبلىبيئوسلطانبآياتاهارونوئخاهموسى@رصناثم

ناوقوئهمامثلنالرينانؤمنفقالواعالين.تمأوكفوافاش@رواوملئه

@لئهلكين.منفكانوافكذبوهماعابدون.

آيةو@فةمريموحعلنا@بنبهتدون.لحلهمموسى@لكتابأنجناؤلقد

ومبن.قر@ر@ذ@ربيةوآوبناهما@لى
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تعملونبماإنيصالحاواعملواالطيباتفيكلواالرفيأيهايا

المؤمنور.أ@فاتقونرثكموأناواحدةئةأئفتكمهذهوإنعليم.

3

شةوئقررالدع@ة،تاريخالقرآنيةالاياتئلحصإجمال،في

السلسلة،أولوهود@يلوحبي@الطويلالأمدفيالحلىية،اته
وميسى

منتسبقما@ويمضي:أجلهيستو@ىقرنكلاحرهاليوعيسى
أمة

كذبوم@رسولهاأمةجاءيكدلود@ؤكلماوكلهمضيفخرونوماأجلها

وبقيتبعضا@بعضهملأفأتبعنااللهسنةأحدتهمدكذ@وكلما

ماتلهالعرة
تتاقلهاأحاديث@)وجعلناهميعترور:لمرمصلىعهم@ى

لقرا

الرسل@ؤتلكوالرسالاتالرسلقضةالكريمالقرادئقخص

وآتيناثوجاتبعفهمورفعال@هكلممزمنهمبعضعلىبعضهمفضلنا

منالذيناقلماال@هضاءولوالقدسبروحوأيدناهاليل@مريمابنعشى

مابعدمنبعم@م
منومنهمآمنمنفمنهماختلمواولكناليتجاعتهم

2لمقرة:اأكفر@ 53)

تقررأنهاكمااتناس،بي@م@وميزتهاالرسلحماعةأفردتالآيةهده

ثمالتمضيل،@أملى@بحضوتذكرسعض،علىالرسلسعضفضلاطهأن

مابعدسالمتعاقبة-الأجيالمنبعدهمم@حاعواالذي@اختلافإلىلير

باقتتالهموإلىال@ينات-حدتهم
بعضهمأنتقرركماالاختلاف،هدا

بيهميقعأنقدرقداللهوأنكفر،وسعصثم
الكفرلدلعالقتال

وديعلالإيماد،
الآيةهذهإليهاتثيرالتيالكتيرةالحقائقوهذهلالخير،الثر

الطويل.وتلىيحهاالرسالةفضةنمثل

دع@وتهنشملهوالديللرسول،المقدرلالمحيطيتعلققدهاوالتمصيل

رسولأوجيل،رسولأوأمة،رسولأوقبيلة،رسوليكونكأدولاطه،

كالةالأمم
أولخصهيوهبهاالتيلالمزايايتعلقكدلكالأجيال،حميعفي
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الإلاليةالحياةلحواهشمولهاومدىداتهاالرسالةلطيعةيمعلقكما@ها،

بةلكودوا

عليهماوعشى-موسىفىمتالينهاالكريمهالايةدكرتوقد

سهاهماسإلىعافة@تلىةوأشلىت!اللام-

إيحاءعلىتشتملالرسالةتلىيحتلخصالتيالايةهذهإنكدلك

استهلإتماالرسل،هؤلإءيقللماله@.الرسل)تلكواصح..قوفي

ذا@خاصة،حماعةألهمئوحيالديالخاصالتعببرلهداعهمالحديط

الشر.م@لرأكانوااددخاصة،طبيعة

حاءكماإليه،م@هالحطا@لأنجم@-محمدا-ماالمصيدكرولم

عليكنتلوهااتهآيك@لكالقرة:سورةسياقفييسقتهاالتيالايةلي

إخلىساقفالاق.@الخالرملتلكسينالصلمنوإنكبالح@

له
منيخرهص

أيةسعليهم-وسلامهاللهصلترالرسل-مماماتإلىنطروج@

باحيةمنالأمرإلىنظرناوسواءالعلياالقمةفيمحمدآ-سحدناحية

لاالتيجةيلتوامتدادها،محيطهاناحيةمناووكليتها،الرسالةشمول

وسالرسالات،حاتمهرسالتهوكانتالرسل،خاتمهوكانثمومنتتغير

الكرى،الوحدةتلكرسالهليللبشرنةوارتممت@عده،الوحيالقطعئنم

يعالذيالثاملالواسعالصهجوأعلن
إطاره،ديالمقبلالثرتةنثاط

فيالبئرقي-العفللهايستقلالتير@لنفشر@تالتفصلاتإلاتعدولم

ة.جديىإتهيةرسالةنستدعيولاالرباني-المهجحدود

وهكدا
وجمح

السلام-عليهنوح-حملهاالتياللهدعرةأنسحلاء

@عدهوالرسل
و@حدةدعوةلهي@كلل!-محمد-النبييىخاتمإلىوصلتخى

ربها،إلىالضالةالثريةرذهوو@حد،مدف@د@و@حد،عد@تهمن

لإخئريالةلكل@لمؤمي@وإنبصهاجه،وتربيتهاطريقه،الىوهدايقا

النريةو)نو@حدا،إلهأتعبدو@حدف@مةكلهمالرسالات:بسائرللم@نين
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وص@الله،حزبوهمالم@نيىصنفاثنان:صنفافى@جيالهاحميعفي

لذالفاقي@
وتباعدالزمانتطاولع@الطر@غضالشيطاد،حز@وهم

الطويلةالسلسلةتلكفيحلقةهوالمؤمينأجيالمنجيلوكلال@كان،

القرون.مد@رعلىالممتدة

هذه
الاسلام،عليهايقمالتيالرفيعةالعطيمةالضخمةالحقيقةهي

القرآن:منالايةهدهتقررهاوالتي

اظلموالذينإلاأحن-هيباتيإلاالكتابأهلتجا@لوا)ولا

واحد،وإتهكموإتهناإليكم،وأنزلإلينائزلأبالذيآمناةوقولوامنهم-

9مل@ونلهونحن 0 4الدكبوتأ0 6

تريعال@يالحممةهده
علاقةمجردتكودأنعنالبرلينالعلاقات

عنترفعهاتجارة،أوتاطأووط@،أوجن@،أوأوص،3
كلههذا

ممثلةباقه،لتصلها
وتختفيوالألواد،الأجناسفيهاتدوبو@حدةعقيدة@ي

ةوالعرإلاتبقىولاوالمكان،الزمانفيهاويتلاشوالأوطانالقويكفيها

الديان.الحالقفيالوثقى

ليانبالحنى.إلاالكتابأهلمجالمحلةصالمسلميىبنهىثمومن

قبلهاصالرسالاتوبينبيمهاعماوالكثفالجديدة،محيء@لرسالةحكمة

الموافقةاقه،دعيةصورمنالأخيرةبالصورةالأخذبضر@رةوالإقناعصلة،

الثربحاجةوعلمهالمحهحكمةوفقلهاالمكملة@،الدعو@منقبلهالما

العقيدةقاعدةهوالذيايوحيدعن@انحرلوا..@منهمظلمواإلا@لذينأ

لاومعهمجداللافهزلاءفيبمنهجهوأخلمابالتهوأشركحاالباقيما،

فيثولةلهقامتعدماالاصلامحاربهمالذيرهمومؤلاءمحاشة،

الكتاباهلحلنأثيئ@-@ته-رسولعلىليفتري@عضهم

فيوهو
المدينةفيقيقلهصارتانفلماالمركين،منمطلىدمكة

قالهماكلمحالفاحاربهم،
النصهذايث@هدظاهرافتراءوهومكة!فيوهو

عليه.المكي
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ولممهم،يطلملمسعلىمقصورةبالحسىالكتابأهلفمجادلة
لهحاتالديالحالصالتوجدوعنا@ه،ثيىصيحرف

جمع
سالرا

واحد،وإلهكموإتهناإليكم،وأنزلإلياأئزلبالذيآفا

(46العنكوت:أ@مسلمونلهونحن

ديؤمووكفهموالنقاش،والجدليواللا،التماقإلىحاحةفلاو)ون

وهوقبلهم،إلاسأنزلوماإليهمألرلسمايؤمودوالمسلمودواحد،لإته

الحلقك.متصلالإلهيوالمهحواحد،صميمهفي

مة

@حائهم@ي!ستتهومتلهاللى،إلىالرسل@حتارفياللهشة

الوعد؟صدقناهم)ثمالمكدير:الطالميرالمسرليىوإهح@محهم،وس

.(9الأنبياء:أ@المسرفينوأهلكنانثاء،ومنفأنجيناهم

كسنةجاريةشةكدلكفهي
لرسلهالنحاةالحهوغذوقداحتيارهم،

الذينوأهلكوغده،لضدقهمالحمل،يصدقهحقيقياإيمانأمعهموالمؤمنين

الحذويتحيزورعليهم،يرفونكانوا
معهم.

بمآلتطقالريالتاريحكبمنصمحكالكريمالقرآنويعرض

ممرلاالدياللهوعيدعليهمفحقالرسل،كذبواالذينالمكذببن
ولامه

وفرعونوعادوثمود،@لرسوئمحابنوحقومتجلهمكذبتةمحيد:

فحق@لرسلكذبكلتغ.وقوئمالأيكة،وأصحابلوط،وإخوان

1وعد 0 ..(14-12أق:0

الكثيصالملتفالئجروالأيكة:المشيةيخرالمطويةالئروالزس:

الغال@-فيمم-الأبكةوأصحاب
شعيب.قربم

بيانفلاالرسقأصحبأما

بالمن.حمترلملوكلقبوتغتغ.قوموكدلك@لإشارة.هدهيخرعنهم

فى.القرالقلىع@معروفونإليهمالمئمارالأقهاموبقة
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منالعرصأدوواصح
هذهأمرتفصيللي@السريعةالإشلىةهذه

حي@العالريرلمصوعالقلوبعلىإيقاعولكنهالأقوام
الرسل.ا

كلأأدعلىالصهوالنطريلمتوالدي
ثلالرسل.كنبمهم

وعيد@.فحقالرسلكذب

وهي
صقكلالرسالة،ووحدةالعقيدةوحدةلتقريرمقصودةلفتة

أليالواخدةبالرسالةكدبلألهأجمعين،لالرسلكذ@@قدلرسولكذ@

أجمعرن.الرسلحاء@ها

الرمان،أعماقفيالحدورصاربةوشحرةواحدةوأمةإخحةوالرسل

منلرعوكل
يمىومنمنها.وصورةلخصاثصها،تلحيصالشحرةتلك

يعرفماولالهم@وعل!فحق@وساثرالأصلمقفقدكرعامنها

ساا

بالخطابيت@هالرسالات؟سلسلةالكريمالقرآنيعرضحي@

واحد،وقتديواحد،صعيدفيمتجمعودمموكمانماالرسل؟أمةإلى

بطترالتيالحقيقةوحدةاماملهااعتبلىلاوالمكايةالزمايخةا@ارق@هده

التيالثريةطبيعتهمليمارسياللرسلبنداءالقرآنيتوجهثمحميعآ،بيهم
تعملونبماإنيصالحاواعملواالط@كمنكلواالال@الغافلرد:عليهميكرها

5المؤمنرنأعليم، الأكلأماعامة،الئريةمقتصياتمنفالأكل..(10

يرفعدهو@لذيخاصةالطيكس
بالملأويصلهاوئزكيهاالثريةهذه

الأعلى.

أنالمطلربإلمابثريته.منيتجردأنالرسولبرالحطلوبولي@

وجعللها،اللهأر@دهالذيععالوضيالكريمألقهاإلىالثريةبهذهيرنقي

ومثلأالأفقلهذازو@راالأنبياء

بهاجاء@لتىالحققةوحدةئمامالمكان،وأبعإدالزمان،آمادوتلاشى

@رسلهم.الذيالخالقووحدةتميزهم.@لتيالطيعةووحدةالرسل.
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وأناو@حدفأمةئمنكمهذه)إنئجمعي@يتحهونهالديألالجاهووحدة

2،..5المؤمون:أ@فاتقونبكمر

وتهجو@حدة.سعقيدةتديرو@حدة.أمةالألبياء@مةأمتكمهده@ن
فيو@حديرثالأرص،فيو@حدةأمةاللهإلىالاتجاههوؤ@حدأ.@هجأ

وأناو@حدة،أمةأمتكمهذه)إنإياه:إلاسيولاغيرهإلهلاالسماء.

..(92الأنبياء:أ@فاعدونبكمر

الأرصفيالواحدةبالاراثةتهدواحدة،يسةوفقواحدةأمة

وا

سبقتولقدرسله:إدعئفيماضيةشةإلىبوضوحالقرآن

الغابون@لهمخندناوإنالمنصورون.لهمإنهمالمرسلين.لباثناكلمتنا

..(772لصافات:اأ

ليالعقيئةجدوراستقرتولقدقائمة،اللهوكلمةواقعوالحكد

سالرعموعلىالعوائق،حميعسالرغمعلىالإي@ان،باءوقامثالأرص

نصتولقدوالمتبعيى.لالدعاةالتنكيلسالرغموعلىالمكذبي@،تكذب

التيالعقائدو@قيتر@ولتهم؟سطوتهموذهبتوالكملى.المتريهنعقائد
تصوراتهمضكيفوعقولهم،الناسقلوبعلىتسيطرالرسل.جاء@ها

علىيمطرماوألقىأطهرهيشيءكلسالرغمعلىتزالوماوأفهامهم.

فيالثر
الإلهيةالعقائدلمحوئدلطالتيالمحاولاتوكلالأرض.أنحاء

باع@تدأحرىفلفة@وفكرةأيةوتغلبالرسل،بهاجاءالتي

لصاثهالمحهكلمةوحقتمنها.انيعثتالتيالأرضفيخىبالقلباع@

الغالبونلهمجنده@نالصصورونلهمإنهمال@رسلين.

عامة.بصفةهذه
فيالأرض.بقححمبعفيملحرظة.ظامرةوير

@لعصور.جميع

وهي
لهاويتجردالجند،فيهايحلصلذ،دعيةكلفيتحققةكدلك

فيوقامتالعوائق،سبيلهافيوضعتمهمامنصورةغاقيإنهاالدعاة.
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وقرىوالار،الحديدقوىسالباطللهارصدومهماالعراقيل،طريقها

نختلفمتلىكإلاهيوإروالمقاومة،الحربوقوىوالافنراء،الدعاية

ولويخلفلاوالذيلرسلهال@هوعدهالديايكدإلىتتهيتملتائجها،

والتمكيى.والعلةلالصرالوعدطريفه.كلها@يالأرصقوىقامت

سئةالوعدهدا
كماماضيةشةالكيحية.المحهش@م@

تمضي
هذه

فيوالنهارالليليتعاقبوكماالمنتطحة،@وراتهافيوالنحومالكواكب

عليهايزلالميتةالأرضليالحياةتقوكماالرمان،مدارعلىالأرض

آثلىهاتطىءولقدثاء.حي@يحققهااله،شقديرمرهونةولكمهاالماء

ولاألداتخلفلاولكنهاالثر@لمحدوثة.أعماربلىبالقياسالظاهرة

منالمألوفيطلونلأنهمايبثريدركهالاصورةليتتحققوقدتخلف

السنةتحققيدركونولاوالعلة،الصرصور
حين!إلا@عدجديدةصورةفي

وأتبحاذلحندوالغلبةالنصرصورسمعيةصورةالثريريدولقد
تكلفولوالله.يريدهمافيكونوأبقىأكملأحرىصورةاللهويريدرسله،

منالجند
المسلمونأر@دولقدينتظرون..كانوامماأكثرالأمدوطولالمشقة

الرابحةالقافلةتفوتهمأناللهو@ر@دقرلىعيرلهمتكونأنبدرغروةقيل

اللهأر@ثهماوكانالوكة.@د@الطائفةيقاتلواوأرالنفيريقابلهاوأدالهينة،

وجندهلرسولهاللهأراث@الذيالنصرهووكانوللإسلام.لهمالخيرهو

الأيام.مدىعلىودعوته

الدائرفعليهموتد@رالمعرك،سمعركةفياللهجن@دئهزمولفد

اكلأنالابتلاء؟عليهمويقسو
@لتهولأنأكر،معركةفيللحصريعدهم

وفيأوسع،مجالفيثملىهيومئذالحصرليؤتيحرلهممنالظروفيهىء
أثر@ثوم.وفيأطول،خط

تتخل@لاشتنتهوثبتتبوعده،بر@دتهومضتاقه،كلمةصقتلقد

ولاتحيد.
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واللحاحالصاديظهرالبئريةحياةمسيرةديالرسلسيرةمعرصودى
المكالرةتطهرالعاد،ربسجحاله-انه-الع@ادحهليظهرالأحمق

تطصسالتيالشهواتزكاميطهرالمالعة،الحجةمماجهةديالسمجة

الإيماد.وموحيكالهدىدلائلع@الإلساليةالمطرةوتحح@

لمحانمةحسرةإلىندعولائسةلصورةإلها

يتهزئونبهكانواإلارسولمنيأيهمماالعباد!عليءحسرةلأيا

كميروائلم
لضاكلوإنيرجعون؟لاإليهمأنهمالقرونمرقبلهمأهلكنا

2،.33أي@:محفرون،لديناجميع

شيئآالإنسانيملكلائؤسمةحالعلىنفسيا@فعالوالحسرة

علىبتحرلاوتعالىسبحانهواللهلفهوتألمبتح@رادسوىحيالها،

@هيالمتحسرين!حسرةيستحقمماالطادهؤلاءحالةأنئقررولكنهالعبا@

عظيم!وللاءوحيمشرإلىبأصحا@هاتنتهيئؤسفةلائسةحال

وأمامهمعنها،ثئغيرصونالنجاةلرصةلهمئتعالطادعلىحسرةيا

@أبو@لهماللهويفتحلها،ينتفعونولايتدبرولهالاقملهمالهالكيىمصارع

@ألو@يتجافودولكنهمالحبن،بعدالحينإلييمالرسلال@لبمرحمته

معأثدبوشيئونالرحمة
اثه.

السينمد@رعلىيرجعود،لاالذاهبينالأولينهاث@فيكانولقد

فيكانلقدالقرون..وتطاول
لاالبائينالعبادرلكنلدلرلم@عظةهذا

كهذاالحسرةإلىتدعوحال@دأيةالسصير.@د@إلىصائررنوهميتدبرون.

الأسف؟!الحال

يتوقاهأنويحلىل@مامه،@خيهمصرعبرىحي@لبرحفالحيوانبن

يسيرتمالمصلىع،تلوالمصارعيرىالإنسانبالفمايستطيع.قدرما

مندفحا
لي

@لمصيررؤيةعنوسخدعهلهئمليوالغر@ر3@لطريق@ذ@
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الأنظارعلىمعروضالقرونمصارعم@الطويلالخطوهداالمطروق!

يبصرود!لاغميكأ@همالعادولك@

المتأخرين،حلفائهمإلىيرجعودلاالداهبودالهالكوفىكارلانا

بعداللهحسابمنمفلتيىولالمتروكي@ليسوا@همل!

لماكلوإن@
محضرون،..لدنجاجميع

جليل:رهيبميثاق

هوزسلهصأخل!لي@تفرقةبدونورسلهاللهبكتبالإيمانإد

يرسمهااليالصورةفيباللهالإيمانمنيبثقالذيالطيعيالمقتصى

م@جاءماكللصحةالاعتقاديقتضيباته@الإيمادالإسلام.
الله،عند

يبعتهمالدي@الرسلكلوصدق
عل!تمبمالذيالأصلووحدةاقه،

إلهأنزلبماالرسولآمن@عليهم.نرلتالتياليهت@وتتضمهرسالتهم،

أحل!يننفرقلاورسلهوقيوملائكتهبال@هآمنكلوالمؤمنونربهمن
البقرةأال@صير،وإليدرنجاكفرانكوأطعنا.سمعناوقالوارسله.من

3ومن..(2ص
حاءفكلهمضميرفيالرسللي@التمرقةتقملا

من
سلأرالذينالقملحالالمناشةصورهسصورةديبالإسلامألمحهعد

ربالصولحاءجملا-محمد-انيحاتمإلىالأمرانتهىحتىإليهم،
ة

القيامةيومإلىكلهاالبثريةلدحقالواحد،للديىالأخبرة

)ا@تهالرسل:علىالكتبمنهاترلالتيالحهةوحدةالقرآرويقرر
لمافصدقأبالحقاليهابعيكنزلالقيوم.الحيهوإلاإلهلا

يديهين

@الفرقانوأنزلللنلسهدىتجلمنوالإنجيلالتوراةوأنزل
.(23،ةعمرانآلأ

علىآدالؤهذالرلالذيهوالقيوم،الحيموإلاإلهلاالديلالنه
عشىعلىوالإسحيلموسىعلىالتوراةألزلألهكماجمم-محمد-رسوله

إلههاكإلماوالعبو@ية.الأل@يةلي@امتز@جولااحتلاطفلاوإفدقلمر
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سالمختاري@علىالبئرلو@حد
عميدوهميتلقودعيدوهاكعاثه

أنبباءولوكالوالذ

عهدعلىوالرسالات،الرسلموكصلي@النرالطح@ت@رالقراوئصور

م@
الرسالات.آحراتمعصيتولىم@لمحسوقعليهيبيوميتاق،اله

الإطلاقعلىكلهالكودوناموسا@هعهدصوشدو@ه

جاءكمثموحكمة،كبمنآتيتكملماالبيينميثاقا@تهئحذوإد@

علىوئخذتمأئترونمقال.وتنصرنهبهلتؤمننمعكملمافصذقرسول

ففنالثاهدبنمنمعكموأنافاثهدواقالأقررناةقالواإصري؟فلكم

ديقأفغيرالفاسقونهمفأوفكذلكبعدتولى
فيمنأسلمولهيبغونا@ه

عمران:آلأ@يرجعون؟وإلههآ،وكرطوعأوالأرضالماوات

8

عليهوأشهدشاهدههوكادجليلارهيامونماسحاله-ال@ه-أحد

آتا@مهماأنهرسول.كلعلىموتقأرسله.
س

رسولجاءتموحكحة،كتد

بينهعهداهداوحعل@يهويتبعوينصر@بهيؤمنأنمحه،لمامصدقابعده

رسول.كلوي@ن

كلهموجمعهم@لرسل،بي@المتتابعةالأرمةييطهالقرآليوالتعير

الميتاقمذاأفرواحمحلة:ئحاطبهمالكبيرالجليلواللهمشهد.في

الثقجل:اللهعهدعليدوأحدوا

إصريذلكمعلىوئخذتمرتمأترأ)تال:
3

@.

ةئحيبونوهم

..9ئتررناة)قالوا

عيه:ولثهدهمالملقهذاعلىالجليلفيشهد

@لثاهدين،..منمعكموأنافاشهدوا)تال.

ويب؟@لقلبلهيخجف@لنعبير،يرسمهالجليل،الهائلهدا@لمثهد
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مجتمين..و@لرسلالجليل،@اللى@بحصرةالمنمهدبتئلوهو

مستسلمأقساندامتصلاالكريمالمو@يدوالمثهدهذاظلوفي

تق@مأنسبحاله-افى-تاءالتيالواحدةللحممةممنلاالعلوي،لتوجه

ولاننعارض،ولاتتعد@ولاتنحرت،ولاالبثرية،الحياةعليها

وشلمبعده،المخارإلىيسلمهاثماقه،عبادمنالمحتلىلهايدبإلما
ده.اللاحقلأيخهمعهالمسه

لفسهفيللني@ما
لهوماش@ء،س

أربم@المهمةهدهفي

محدولاشحصي،
واللهمختلى.وئفغفصطفى،عدهوإنماداتي

هذاويقودالتر،أجيالبينالدعحةهدهحطىينقلالذيهوسبحاله--

ل@.دكيصويصرفهالموك@

الذاتيةالعصبيةسالتصور-ولهداالعهدهداالذ-ثي@@خلص

لنحتهماتباعهوعصبيةوعصيتهلشحصه.الرمولعصة
للهالأمركلهويخلصوعصبيتهملأنمسهموعصيتهم

هذافي

السنيالموكبفلثوتوالىبهتابعالذيالواحد،الدين

عنالكتابأهلمنيتخلفونالذينيبدوالحقيقةهدهظلو@ي

تمكأوتأيده،ومناصرته-@الأجر-بالرسولالإيمان
لابدياناتهم-

تعصباباسمهاولكىونصرته،يهالإيمانإلىتدعحصمفحقيقتهابحقيقتها

معلها!-التعصبصورةديلأنفسهم
هذهإليهمحملياالذينرسلهمأفى

مشهدليربهممعكلبظائفيلاعهداأنفسهمعلىقطع@افدالديات

جليل..مرهوب

فسقةيتخلفونالذينيدو@ولئكالحقيقةهذهظلفي
تعليمعن

فسقة
اكعهدعن

معهم.
كدلكفسقة

كلهالكوننظامص

وثيئة..بأمرهالمدثرلنام@سه،ا@اضعلبارئه،المستسلم

الرسلعليهوتعاقدتجميعا،الرسلبهجاعتواحد،المحة@يىإن
الحديدبالدي@والايمادرسول.كلعلىواحد@خدهاقهوعهدجميعا
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فضالعهد.الوفاء@هداهومهج،كلعلىمنهجهولصرةرسوله،واتبح

ثينع@نولىلقدالإسلامع@نولى
كلهالله

ميناريحأ!-ولاجغرافيةلاحقأالمسلمةالملمة-الأمةكلترلما
لي@العهدلحقيقةالمدركةالأمة

ديروحتيقةورسله.اته
الواحدا@ه

فإنوصلعه،المنهحهذاحملالذيالكريمالسنيالموكبوحقيقةومنهحه،

أمتهإيمادويعلنكلها،الحقيقةهدهيعلنأنمج@ح-نيه-يأمرالله
بجميع

لاالديالمحه،@يرلطبيعةومعرفتهاالرسل،لحميعواحترامهاالرسالات،

اللهيقل
سراه.النلىم@

اعلىأنزلوماعلينا،أنزلومابا@ته،أفاة)قل
وإسماعيل،براهيم

نافيأونيوماوعيسى،موسىأونيوما)1(،وافشاطويعفوبوإسحاق

ربهم.من
بيننفرقلا

أحد
غيريبتغومنمسلمونلهونحنمنهم.

ين،الخاسرمنالآخرةفيوهوت،ئقلفلنديخاالإسلام

.(83عمر@ر:آلأ

ولاثهوفيقله،الرسالاتلكلوشمولهسقهفيالإسلامهوهذا

حملته،الرسللعالة
الدعماتجميعورجعهكله،أد@هلديرتوحيدهودي

اللهلى@ث@اكماحملةلهاوالإيمانالو@حد،أصلهابل@الرسالاتوجميع

لعاده.

سحانه-لفه-المطلقالتوحيدإن
بهسل@ابذيتوحيد@ي@يقتضي

للساس..الأمانةهذهحملواالذينرسلهوتوحيدللئر،@لرسل

ببنيفرقواأنويريدونورمله؟باق@ونيكفرالذينإن،
ورسله؟ا@ته

بلأ.فلكبينيتخذواأنويريدونببعض؟ونكفرببعضنؤمنويقولون:

بات@آمنواوالذينمهينا.عذاباللكافرينو@متدناحقا،الكافرونممأولئك

@لاساط(1)
شصمهلألصسطأ@لىعرآلاء@لإنىرمم@لم-عله@حماديعر@-3

ة@سر@ئبل
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بينيفرقواولمورسله،
أحد

ال@هوكانةأجورهميؤتيهمسوفأولثكمنهم،

1النساء:أرحيما@غفورأ 51-1 5.،2

عليهعشى-رسالةوئنكرودثبأنبياثهمالإي@انيذعوداليهودكانلقد

بإيمانهميقمونالنصارىكادكماجمحس؟محمدالةور@السلاأ-
عند

عيى

كذلك.محمديكل@رسالةوئكرودتأليهه-دضلاص-

ملانالإسلاميالتصوروئقرروهؤلاءشهؤلاءعلىيحكرالقرآنوكاد

لينتمريقبدودةؤرسولهلال@هالإيما@عنالكامل
تمريووبدونةصرسهاطه

كدلد
لاالذيالديىهوإالإسلامكانالثمولولهذاحميعأرسلهلي@

اللهيقل
ومقتضياتاقه،وحدانيةمعيتفقالديهولأنهعيره،النلسمر

هذه

بهأرسلالديديهتوحيديقتصيسبحاله-لذ-المطلقالت@يد

كفروكلللناس..الأمانةهذهحمل@االذي@رسلهوتوحيدللبر،الرسل

تصوروسحالحقيقة،فيأدتهلوحداليةكمرهوالرسالةؤحدةأوالرسللوحدة

يتغيرلاهوهوللاس،ومهجهللبترالله@دي@هدهلمقتصيك

لي
مصدرهفييتغيرلاألهكماأساسه

سبحاله-بوحداية-إيمادلالتهالإيمادتجزأ.لاوحدةالإيمارإن

كلهاحياتهملتقومللاسارتضاهالذيالديروحدةتقتضيووحدانية

م@الدينلهداجا@واالذي@الرسلوحدةويقتصيعلىكوحده--

لاعده-
كر

الموقفووحدةووحيه-دتهإر@عنمعرلفيولاألمهمعند

المطلق،لالك@رإلاالوحدةهذهإلى@فكيكسبيلولاجمحعا.تحاههم

اللهعدحزاؤهموكادببعض!ولكفرونسضيؤمونأنهمحأهلهوإن

حقا،الكافرونهم)أولئكأحمعينالعذابلهمأعدأن

مهينأال@.عذاباينوأعتدنا

الايمانعلىالاعتقاثيتصورهميشتملالذينفهم"المسلمونلاأما

موضععدهم@لرسلفكلتمرقة.للاحميعا،صرسلهلافه
اعتقاد

و@حنرام؟
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تكونفلاالتحريصفيهاايمعلمماحق-عندهمالسم@يةالديانلتوكل
عندئذ

وحدة-الدينان@@يحرف،لمجاففيهالقيو)نالله،@ينم@

للنلمى@ياارتضىواحدأ،إلهاحقيقته-.فيهوكماالأمر-يتصورونوهم

الدينبهذاالمسألىرسلهوأرسلواحدا،منهجالحجاتهمووضعةو@حدا

الواحد.المنهجوهداالواحد

وموسىوإلراهمنوحيخقو"موصول،حهم-فيالإيمافى-وموكص

حميعأ-عليهموسلامهاللهصلياتالرسل-س@هموإخمومحمدوعيسى

وممعريق،الموصولالموكبهذاإلىهمرلسبهم
الأمانةهدهحملة

لاالطريقصولعلىالموسولالحيرهداورثةصمالكرى،

الحق.الديرميراثانتهىوحدهموإليهمأنعصام.ولاعزلةولاتمرقة

ماوراءويى
والصلال.الاطلإالاعدهم

الأنبياء:دعوةوخصائصالنبوةسمات

معنحن
لوروحملةالهدىتانلة

@ل@هأتعمالذين)أوثكسبحانها@ه

وممنآدم،ذريةمنابخنمنعليهم
حملنا

إبزاهيمذريةومننرح،مع
شخداواخرالرحمنأيكعليهمئتلىإذاواجتبيا.هديناوممنوإسرائيل،

1ئكياو يم:مرأ0
5..،8

فييقفوالقرآن
صفحةفياللىرةالمعالمعدالاستعراضهذا

آدريةمن9الريةتلىيحديالبوة
3

حمئناومض"@ا.
فريةومن""نوحمع

وإبراهيم@عدمعمنيشملونوحالجميع،يشمللادم."و)سرائيلإبراهيم

بسرائيل.ليشجرةيلويعقو@الكبيري@:البوةلرعييمل

النبيين.ختمومنهمالعربينتسبيالهواسمايمل

وهوطريقه..معالموهذههدهالأيماد.موكبمعنحن

يياجههاالأرضي.الكركبهذاعلىالطردلةرحتهافيالبثريةيو@حه

وكلماالمسنقيم،اللهصراطعنانحرفتوكلماالطريق،@هاالتوتكلما
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فتفرقاللتتبعواولافاتبعيوتقيمآم@صراطيهذاوأن@السبللهاتفرقت

1الألعامأ@تتقونلعلكمبهوضحمدلكمسبيلهعنبكم 53).

هموالأنياءوالرسلال@هءصراطواحد-صراطإنه
وحدهمالأدلاء

يفردأنالله.إلىتؤثيواحدةيسيلوهذهالمستقيم،اللهصرا@على

أديعلمح@وأنلالدو@ية،وحدهلهويديوالالرلولية،سحا،-اللة-الاس

الراقعية..حياتهمفيالحاكميةلهدهيديواوأدوحده،للهالحاكمبة

اليالسئلإلاوراعوولي@هويسيله.وهذاالله،صراطهوهدا

ع@يسلكولهاسصتتفرق

1البقرةأاش@فدىالهدىإنقلالهدى@هوفلك 2 0

هدها@ه.هدى@لك
علىالريالتلىيحديالكيرةالحقيقةهي

اهتدى،فقداتحعهاوسالثد@حيالعقيدةهدهأنحقيقةالأرصهذه

أويتدكردلموأعمى،أصمكانالديالأشقى،لمح@هوع@هاأغرضوم@

الرسلكذ@ف@حدوقدقوى،قدالقو@طلماتوهو@ىيخى،

ا@تهأنعمالذين)أولئك
اللههدىم@ومعهم@النيينمنعليهم

آياتعليهمتتنى)إذاألارره.صمتهميتهم..كلم@الصالحييىمىواحتبى

ترتعقلاله،الحساسيةشديدوأتقياءفهموئكا@.سجداخرواالرحمن

يحالحعماللتعيرالكلمكتسعفهم@لااياته،عيهمتتلىخينيوحدالاتهم
وئكياشخداويخرورلالدموععولهمفتميصلأثر،@رمشعرهم

عليهمال@ه@صلو@الألاء-ليى"الدويالحسىأبوالأستاديقول
الذي@همللفحسب،اليميىوعلمالصحيحةالمعرلةمصدروسلامه-

كدلك،أحرىتروةالبثريةالأحياليمنحون
صلاحليالمصلإليهايرحع

الحير،وحبالركراهةقهةوهيكلها،المدنية@لىار@وليكلها،البشرية

هدهسيله،فيوالحهادالحيرإلىوالالدداعونوازعهالرقوىعلىوالتمرد

ماكلالأكر@يالأسلميالعاملكانتالتيالقوة
مآثرالرصلهقام
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للإرا@ةدائمآحاضعةوالمؤلساتوالموادالوسائلترلولموبطولات،

إدوالإلساد،يريدأرالأد@يكلدالثإرال@توي،والعرمالإلالية

معوكادالحر،@سادال!يريدأدالحير@يكلالحير
تلقيىدائماالحيرهدا

يمعتودعصور@قهم-كلديكالوا-الديرهموئعليمهم،الألياء

للحقوالاشصلىالتر،وكراهةالحير@طبيعةجيلهموفيأمتهملي

الطيعةوتحولتالطيعةهدهصعمتكلماوكابتوالمسا@الاطلومحارلة

لاهدكاسمالسعية-أولهيميةط@يعةإلىالإلسالية
الأفي

اللهقصقالتي3

رقيقة،كريمةإدساليةطميعةإلىوحؤلوهاعالحوهاالقرآر-ليقصمهاعليا

ولداتهمألمهموساعمالمتواصلوحهادهمالماصلتعليمهموؤجد-

ليوسرلهم-ومهخهمدلىواحهمومحلى@ة
والسحالسانمةالأدعامهذه

الإلالة،تلىيحلثموسخملالدنيا،شا@ماسهمتعطرترحالالصرية،

الملاثكةوداقوا
وقامالإنسانية،@هموعاكتتارك،المدىوعلوالسمودي

ورعىالقوي،م@الضعيفنتص@واالعدل،
والتثمرتطالعنمالدثا@

وهنتالحة،سوقوقامتالر،سوقوسمقتالمدلآ،وفاصتالرحمة،

واحذتوالشهوات،الهوىربقةم@الحموسوتحررتالإيماد،لسائم

المداطيرإلىالحديدانحدا@الحيرإلىالقلوب

طائفةلأيتديرلاالحدنيةإد
الطائفةلهدهتدي@كماالشرطهائ@م@

اعتدالهاوليوكرامت@ثاكتر@هاو@يولقائها،حياتهالها@يتدي@إلهاالربالة؟

ليهابماالإلساليةسميةلعرقتوسلم-عليهما@هصلىدلولاهم-وسدادها،

إلىالبريةالأجالولتحولتوحكمة،و@لسمةحصلىيوترا@علمم@

لاوخلقآ،ولالمحياتعر@ولازئا،ئعر@لاالوحوشأوالسائمة

م@أعلىوعايةأسمىمعمىتعر@ولامحة،ولارحمةتعر@
العل@

ومنوالرتع،
لىيوحدماكلإروالكلأ،الماء

المعانيسالعالمهدأ

الماصلةالعالةوالأحلاواللطيمة،الرقيقةوالأحاسي@الكريمة،ا@يةالإد

والمساد،الاطلمحلىلةعلىوالعرمالقئوم@النافعة،الصحيحةوالعلم

يرحعإسما
وحيإلىتلىيحهوينتهي@ضله

الألياءو@عليماتالسماء،
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ز@لومابإحسان،وتالعيهمأصحابهموإلىوجهاثمم،ودعونهموتليعهم

فيويعيشضوئهم،فيويمتمير@دهم،سيأكليزالولاالعالم
الناء

داتوهالديالمحكم

أعداء@ها@والنف@س،العقولعلىاشولتحاطئةمفاهيمطعتلقد

العصرفيالاسلايينالكتابلعضلدأ@اوقدالوفحصائصحولالدير

دع@ةوئفسروروالطلال،المماهملهذهكئيرأوقليلفييحضعونالأحير

يحولمماحديثة،واجتماعةسياشةبمصطلحا@وأعمالهموالرسلالألياء

@همودي@العصرأهللي@
وطبيعةالأدياءطيعةأوحقيقته،علىالوةمصص

الاقداءويمعمنعملهم،ومناهح@ها،يكلفونالتيرسالتهم
والتثتعبهم

النبوةثوبعيرأنه@يهيقالماأقلثوبعلىلالكرويتجهلروحهم،

@يالقرآنإلى@واسةالحاجةاتتدت
ثواسةالموصوعهذا

مجردةالأجنية،والثمافاتالحلىحية@التأثير@صمجرثةحرة،عميقة

صكدلك
ولائستحسكممايكونوقدن@موسنا،إيىوتطمحقلوباته@اهقدما

لاولكىطبيعيآ،شيئايكودوقديستهص،
وتخضعالقرآنيخضعأنيجور

تطيق،كلوصتقليدكلصمحر@ةئسمحسر،مالكلالألاءسيرة

وتتبدل،تتغيروثوجاتهاالأشياءوقيمتتبدل،الفكروماهجتتبدل@العصور

أنيحوزلامصطلحأونظريةم@عصرفيحدثوماوتحفض،وترتمع

كتبهوالذيالقرآنعنفضلامابق،جيلأهسابقعصرعلىئلط

لافإنهحالد،سماوي
يحصع

الإنسانوعلمسياسية،أو@كريةلفلسفة

عيهيصلحلاويحتد،وينضويويسسط@يتناثررملمنمهيلكتيبولطرياته

وم@الماوية،العاليةمنزلتهمنالقرآنإليهيزلأنيحوزولاالباء،
أساسه

@ا.الأبديالمحكم

بي@لرونهالذيالعلمأنالأناء،مفربهيمتازماوأهمأولإد@ا

3و@لأناء92-@لغ(1)
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مىتسعلايقومود@ها،التيوالدعوةإليها،يدعوداليوالعقيدةالاس،

م@أوفيه،يعيثوطالذىالمرريلالوصعتأئمهمأوحمجتثم،أودكائهم،

الوامعهتحلىلهمأوالمياص@،الرحووقل@همالحماس،الدقيقسعورهم

لاالحيهمة،
يصطثموراليوالرسالةالوحيمصدرهإلمادلك،سيرء

أوالرعماء،أوالحكماءعلىألدايفاسودللاكرمود@ها،ولها،

وحميعالمصلحيى
وتلىيخالتريةحرلتهمالدير@القا@أصنا@

وصدىحكم@هم،وعرسليئتهم،شيحةهموالديرالطويل،والكماح

لهيحي@كادلماورد@علمحيطهم،

مرمحتمعهم
داد

والقولاودوصى

ا@هشاءلوقلطمجيه@-الرسل-سيدلسادعلىال@رآدقوللى@لكالمصل

تعقلون؟9أفلاقبلهمنعمرآفيكملثفقدبه،ألواكمولاعليكمتلوتهما

1أيولر 6..،0

تدريكنتماأمرنامنروحاإلكأوحيناوكذلك@تعالى.اتهوقول

منبهنهدينوراجعناهولكنالإيمان،ولاالكتابما
نثاء

عالمحنا،من

.(52الررى:أمستقيم،صراطإلىلتهديوإنك

فلاربكمررحمةإلاالكتابإليكيلقىأنترجوكتوقالءوما

(86القصصأ@للكافرينظهيرآتكونن

مننكرلعدماوقوله
هده@يهاخدثتالتيالبيئةصالرسولئعد

نالحيا،إذالطوربجانبكتوما9لقومهيحكيهاالتيوالوقئعالحوادت

لعلهمقبلكمننذيرمنأتاهمماقومألذرربكمنرحمةولكن

..(46لقصصاأون؟تذكر

مدئهاوصالرسل،لهايحتارالتيالرسالةطيعهصالقرآنويقود

أنعادهمنيئاءمنعلىأمرهمنبالروحالملائكة)يرلومصدرها:

.12الحل:أ@فاتقونأناإلاإلهلاأنهأنذروا

@لمصلو@لق،3(1)
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وتتيةححادث@وداحليةلفسيةلعياملالرسوليخصعلالدلث"

المخمع؟وشاءوالأوضاع،الأحوالدارتحيثرسالهبديرولاحلىحبة،
وحيإلاموإن@لهوىعنينطق)وماالكريم.رسولهصتعالىاذقالوقد

(3،04لمجما1ئوحى،

رسالهفيتعديلاأوتحويراتبديلا@وأوتعييرآئحدثأنيتطيعولا

ئذلهأأنليبكونما)قل.لرسوله.افهقالوفدالله،وأحكام
من

نلفاء

إنيإلي،ئوحىماإلاأتغإننفسي،
يومعذ@بربىعصيت)نأخاف

.(15أيونر:@عظيم

تدهنلو)و@وافقال.عنهاوعصمهالفداهةعهالهونفى

..(9ةالقلمأ9فئدهنرن

لمماقالاوا@هعلىتجىإداالمخزيالألبمبالعقابأنذرهوفد
العالمين،ربمنهنزيلدقال.وكلامهوجهمنشيئأنقصأوزاد@ويقله،

الوتين،فهلقطعناثمباليمين،مهلأخذناالأقاويل،بعضعليناتقولولو
منمنكمفما

7،..4-43الحافة:أ@حبزينعه@حد

ةدقالوجملنها،ولرنتهاوفضها،بنصهاالرسالة@نحليعأمرهوقد

بلغتفمانفعللموإنربك،منإليكأئزلمابفغالرمولأيها@يا

@الكافرين@لفيميهليلاا@هبنالاس،منيعصمدوال@هرساته،

7،.6ة:لمائداأ

هيومده
عليهم-اكصلوأتالأنياء-بينالأساصيةالفاصلةالسمة

وبين
وثقافتهمبئهموحيوكفاحهمرسالتهمتكونوالذينوالزعماء،القاثة
النعوسوش@رالمجتمع،يس@رالذيللقلقاسةواست@هم،ومث@ص

والأحيال،والظروفوالمجنمعاليئةلمحائمأئلاحطونوالذيرالوايمة،

الأحهال،منكثيرفيلهاويخصعونوالسياسة،المصلحةويراعود

معهاويتبا@لون@الأحز@معيتاومونوفدطكثيرةأشياءعنفيتازلود



كاناكي@الدهرمعدثوةبهيأحذودالذيمنهمكثيرومبدأالصافع،

التثريع:وفيالأنبياءدعوةفيوالتيسيرالحكمةا-

مطلقأ،والمصنحةالحكمةيراعودلاالأنبياءأنفلثمعنى@لي@

الصالحالمكانلدعخهميتحرونولاوامتعدا@ممالناسط@ئعيراعونولا
الندريجيراعونولاالقلوب،و)قبالالنموس،ونثاطالصالح،والزمان

اللهوحكمةالسمحة،الدينطبيعةتقتصيهمماذلدكلإنكلا!والتشير،

دالحو@بهوشهدتالاثلى،لهونطقتالحكيمة،الأنبياءوفطرةالبالغة،

علىلتقرئهفرقناه)وقرأنأالقرآن.قالوقدالرسول،وسيرةالتثريعله@رخر

1الإسراء:أقنزيلأأونزلناهبكثعلى@لناص 0

الذينوقالوقال.،6،،

ورتلناهفؤاثكبهل@بتكذلكو@حدة؟جملةالقرأنعليهنرللولاكفروا

@لعسر،بكميريدولااليربكمال@هيريدوقال:،2(،3الفرقان:أترتيلا@

1القرة.أ حرجم@منالدينفيعيكمجعلثوماوقال:5،،8
..(78الحج:أ

قالوقدوالتبثيبر،بالتيسيرأصحابهيأمرجم@-ال@ه-رسولكانوقد

اشرتصرا،ولابسرا"اليمن:إلىلعثهمالماوأبيلمعاذال@ه--@-رسولي

معرينإئبعثياولممثري@ئعئتملأإلمالأصحابه:وقال)3(،تنفراإولا

هيكليةمصلحةلأجلجزئيةمصلحةيخهشيءتطميقئرجىءكادوقد

رضيلعائةفقالسها،وأهمأعطم
قومكحدائةالولاعنها.الله

"السلامعليهإبراهيمأساسعلىنننيئهئمالبيتلقضت

ك@-35@لملر@لالقرا(

صحغ(2)
@

خي
ص2

2 2

2اصح@لحلىىصحيح(3) 5.

2اصح@لحارىصحبح(4) 1

2 4



رضيمسعياسوقال
بالموعظةيتخولنا@كلج@-البي-كلن"عه.الله

علينا"11(.الآمةاهةالأيام،في

ئميث@رو-@لي-معيصليجبلبنمعاذكان"اقه.عبدلنحابروص

معاذفكادالرجل،فانصرتلالبقرففقرأالفاءفصلىقومه،فيؤميرحع

مراتثلاتفتاد"فتانفتار"ةفقالكرو-الي-فبلغمنه،يال

الصلاةعنلأتأخرإنيا@ه:رسوليارجلقالقال.مسعودابنوع@

غضبرأيتهما@نهحرو-الله-رسولفغصبفيها،بنا@لانيطيلمماالمحرفي

لميومئذ،فهعضبأأشدكانموعظةفي
منكمإنالناسأيهايا"قال:

والكبيرالضعيفخلفهفإنفليخؤز،المسمنكم@ثمدمنئنفرين،

@يوالنصوص)31،@االحاجةونا
)4(،ئحصىأنمىأكثرو@لثراهددلث

الأنبياءسرةفيمفروض-@صيرته-منمتحاترمسنفيضكلهوهدا

وفصلالحكمةوآتياهبها.،ال@هوصفهمالتيللحكمةالالقي@،

والبوق@والحك@الكتابآتلممالذينأولئكو،0(،2أص:الخطاب،

8لأنعاما1 90)..

والمطروالمصلحةالحكمةومراعافوالدريجالتييرهداكلولكى

الجزئية،المسائلوفيوالتربيةالتعليمفيهوإلماالموس،استعدادإلى

منلب@ومما
م@كادما@ماشيء،@يالدينوماثحءالعقائد

العفائد

والتحيدوالكفرالإبمانبينيفرقوماوالصوص،والفرائصوالمباثى

السلام-عليهمفالأنبياء-اك،وحدودالإسلامشعائرمنوكانوالرك،

(1)
@لخلىيصحيح

(2)
صحبح

لسحاري@
)ك@

الخويصحيهح

@قوليالإسح@لبئ@لالغة@تهحجةفي@نعي@:لل@نرأ@(4)
بى

ح@لحملويبمعد@ل@
ا
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لاالجبال،منعلبهوأثبتالحدبد،منليهأصلبعصيرهم-على@ختلاف

مساومةيرضونولاهيا@فولاتنازلايعرضون

العالمين:لربالعبادةادوإفرللهالدينإخلاص-2

هيالثانيةو@لسمة"
وأكردع@هم@ولكانالسلام-عيهمالأنبباء-أن

تعالى،اللهفيالعقيدةتصحيحهوبيئةكلوفيزمانكلفيهدفهم

الباثةوإفر@دالدينصبخ@إلىوالدعيةوربه،العبدبينالصلةوتصحبح

والشكوالالتجاءو@لدعاءللعباثةالمتحقالضلىالنافعوأنهوحده،لله

عصورهم،فيالقائمةالوثيةإلىموجهةمركزةحملتهموكفتوحد@

@لمقدصينوالصالحينوالأصنام،الأوثانعاثةفيواضحةبصررةالضمثلة

@لةوالأميات،الأحياءمن
خلعقداللهأن9الجاهلية:أهليعتقدكانين

الخاصة،الأموربعضفيئنصردينوحعلهموالتأ@،الثرفلاصعليهم

قطركلعلىيبعثالملوكملكبمنزلةلالإطلاق،فهمشفاعقمويق@ل

فيالمملكةتلكويقلدهملكا،
العظامااثمورعداما

منوكل
@لسالفة-الكتبعلىالمهينالكتابوهوبالقرآن-صلةله

عليها،والإنكلىالوثنيةهذهعلىالقضاءأنبداهةاضطرارا@ويعرف

ومقصدالأساسي،البوةهدفكانبراثنها،منالنلم@و)نقاذومحاربتها،

أعماونتهىدعتههم،وأسلسالأنبياعابعثة
جهاثمم..وغايةل،

(2)

الزصر،وقولوالرجىالأكبرالركالأوثان:عبادةالقرآنسئىلاوفد

يخرفهو@ته@حرماتيعظمونن@فلكفقال:الأعظم،الغعليهموشغ

منفاتجبىا@لرج@عيكم،ئنلىماإلاالأنعاملكموئحلتربه،عندله

بال@هئئركومنبه،مثركينغيرللهخفاء@لزور،نولواجتبواالأونان

مىنقط(1)
@لدعد@لرجمبن@حمدللإمم@لالغة@ثهححة

ي

44لانا.و@يظر@نوة@(2)
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منخزفكأنما
سحيقأمكانفيالريحبهتهويأوالطيرفتخطفهالسماء

3الححأ 0

،031)..

لمعنىوالسركالوثيةهدهإن"
لهالتدللوغايةالله،لغيرالتأله

له،والدبعوالذروالاستغائةوالدعاءوالسجود
العالميةالخالدةالحاهليةهي

الئرمعباقيةوهيوسقطته،صحفهومهاضعالرئثواءأقدممرهيالتي

وتحولوغيرته،ال@هغضبتثيرالتيوهيوتطوراتها،حياتهمراحلجميعلي

الدرجاتأعلىصوتهبطهوالمدلي،والخلقيالروحيوتقدمهالعبدلين

ئمفلرحمناهئمتقويم،@حسنفيالإنسانخلقنا@قدالدركات.أسفلإلى

ثوجةإلىللملاثكةمسجودلوجةمنتهبطه5(،4،التي@.أسافلينأ

هي)نها@،@الموجح@مىوالخسيمىالمخلوقك،منللضعيفساحد

علىالاعتمادعلىوتقضيالمواهب،وتقتلالقرىتحنقالتيالجاهلية
اثهإلىالالتجاءعنالإلانوتصر@بها،والثقةلالنمر@والاعتد@الله،

والاستماثةالو@و@الغفورالوهب،@الجو@القدير،العليمالبصير،السميع

الضعيفإلىالالتجاءإلىتفد،لاالتيوخزائهتحد،لاالتيصفاتهمن

ويولجالنهارفيالليلشئآ@يولجيملكلاالذيالحقير،العاجزالفقير،
ال@هذلكمممى،لأجليجريكلوالقمرالشمىوسخرالليلفيالنهار

إن)1(،تطميرمنيملكونمادونهمنندعونوالذينالملد،لهرئكم

القيامةويوملكم،استجابواماسمعواولودعامحميمعوالاندعوهم

ال@ه،إلىالفقراءأنتمالناسأيهاياثلينبئكولابثرككم،يكفرون

1-13ألاطر:الحيد@الغنيهووال@ه

الهاضحةأشكالهابحميعالطبيعة-بعدمادائرةفيالوثنية-هذه

كانتوالدقيقة،
بيئانهمجميعوفيعصورهم،كلفيالأنبياءحهادموصوع

الآلهة)ئجعلةاالحاهليةأهلغضبأثلىالذيوهوومجتمحاتهم،

@لر@ةغلا@و@لفلي@.(1)
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إلاهذاإنا@خرةالحلةفىبهذاسمعنامائراد.لثيءهذاإنواحدأ،إتهأ

7،..-5أص:@خلاقا

أحارعلىواطلعالويالعصرتويخثزسعاقلفيهيثكلاومما

حولالقرآدآيكم@يمهموديكولوالمالصحابةأنرو-جمالرصول-صحالة

وتقديروالأوئاد،الأصناموعاثةالافرفالهثيةهدهالبحةءاو"دعهة

والذيحمهم،والدعاءلهم،والسجودالحوجحعي@؟أوالماصيىأشحاص
ا@هإلىوالتقر@بأسمإئهم،والحماوةلهم،والذر

علىوالاعتمادبعبا@تهم،

منهم،الكربةوك@والضر،الفعوطدتر@لاالتيالمطلقةشفاعتهم

المفاهيمهدهإلاوالدي@،والعباثة،والرب،الإله،معمىيفهمودسولا
كلامهموناهجوئحارهم،آثلىهمالمتواترسالمستفيصهووهداالديي@.

إثادفيهيختل@لا

وحرككالديةالدعترفيالأسلميالركرهوهدايزالولا

جميعوشعلىالخالدةالمبوةطتر@وهوالقيامة،يومإلىالإصلاح
إلىالذعاة

المحه،
فيباقيةوجعلهاكلمةالال@المحاهديىالمصلحينوجميع

لعلهمعقه
1لرحر@:ا1@جعونير 28.

الله،عيرإلىوالتحاكمافه،لجركاللاعةالأخرىالجاهليةمطاهرأما

الله،صاليابةعلىتقوملاحكومةوتسليمالإلهي،غيرالئريعوقبول

دلكدكلأحكامه،وعلى
يتبع

أنزيجوولابعده،ويتيوالئركالوثيماهذه

فيبوضعوأنوأهميتهدكرهالمتقدمالجليالرلىهداشأنسئقلل

الطاعة،معنيولينبينهيساويأوجها@أودعئصهاحمرالهاصت@

أنهيعتقدأوواحدا،حكماعليهاويحكمالياشةوالحكم
خصائصس

@إنثعرها،واسقضىعصرماولىالتيالمحتلمةالمحدوثةالقديمةالجاهلية

هووألهالقرآن،خلودليوشد@م،وحهي@الألبياءدعوةإلىإساعةهذه

الداالأحيرالكتاب
الديالصحغالم@هاجهوالنبوةمنهاجأنفيوشك3،
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لهكتبوالذيتعالى،اللهارتضاه
لمماوالإئماروالإنتبموالتوفيقالنجاحمن

لأ.الاصححماهجمنمنهاجلأييكتب

الذينالجامعاتشبابو@خصالمملمين،دعاةلأوصيوإتي"

عصارةهيوصيةئوحهيى،وقاثةومؤلفين،وكتابامصلحىتثحاةسيتخرجون

التجربةبعدوأهميتهافيمتهايعرفونولسوتطوللة،ولواسكتحلى@

@كرةومباثئ@وحقاثقهللإسلاموعرضكمكالاتكمتعطيأن)ياكمالطو-للة

فهمعنمتصلجهلفيالطوالالقرونهذهطل@االمسلمينأن
الدين.هذا

ونعيراتهومصطلحانهالقرآن@هموعنوحبل،عصركلهو@ينالدي

بقيالكتبهداأرئثتفلكلأناسية،الأ@
يفهملاالطويلةالمدةهذه

بمدةنزولهبعدالاستفادةوانقطعتغرته،علىمطويابقيوأنهحقيقتهعلى

لهوإناالذكرنزلنانحن)إناتعال@.قولهياقصشكلاوهذاقصيرف

يتهجبالاقنانموضعفيلالحفطوالحكد9(،الحجر:ألحانظون@

وقدبه،يعملولايبقىكتابفيخيرفلاوالتطيق،والعملوالثرحالفهم

عليناإنئمقرأنه،فاتغقرأناهفإذاوقرأنه،جمعهعيا)إنلرسوله:فال

إليهيتجهقدالذيالتفيهرمنالأسلوبوهدا9،..1-17القيامة:أبينه،

برميالعصرهذافيوالممكرينالكتبسعض
الولودالخالدةالأمةهذه

لاحياتهامدةأفضلبقيتالتيوالشجرةالدائم،المكريوالجدبلالعقم

الخيرمنهائرجىولاوالاغاء،بالاعتمادحديرةعرثحارها،تعطي

يةالسيا@والمؤسسكالسياسةلمعانينالتهماتيجةشكلاولمحلد

والثقافكالنظمبتأئيرالأهميةمنعصرلافيوالتنظيمات

يعىمنوكل
وصلاحصؤ@صمإلىويطححالمسلمينلقخد

ليالإسلاميالحكمويقحالإسلامي،النظاميسيأنويريدأحهالهم،

قدالمسلمي@اقطلىجميع
أنهاشكولاوالإفراط-التفربطهذافييقع

بصفةمنهموالمفكرونوالدعاةالمسلمونلهائجدأنيح@ساميةغايات
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لاأدكذلكعليهميجبولكروأقلامهم،وطاقاتهممياهبهمخاصة

الحاتةالعايات،هدهإلىالداعيةوالنصوصالغاية.لهذهالقرآنئخفعحا

"التأويلهداإلىمعهايحتجلاكثيرةوافرةلها،الموجبةعليها.

بها:والاهتمامالآخرةعقيدة-3

الثالةوالسمة"
س

التثديدهووشعاثرهادعوتهموملامحالبوةسمات

أت@ئأنهاوالتنويهبدكرها،الإشادةأوبهاواللهجالآخرةجانبعلى

منيحعلها
ئخبوهمفييجث@منكلويحثعردعوتهم،فيالأساشةالنقط

دائمأالآخرةأنكلامهمولدوقوأحاثبثهم،
ماثلةتزاللاأعينهم،سصب

شديىخي@فيالحنةإلىفهموشقائها،ا@وسعا@وححيمهاسنعي@هاأمامهم

مشحرهمعليهمقدملكوهوشيءطيعيكبير،فزعفيحهنموم@

وقدإلراهيم،قولمنالقرآدحكاهمانقرأأنوحبنافكرهم،علىواسنولى

وفزعها@والذيهولهاوتمئلالآخرةفكرحينعواطفهوفاضتنفهحلثمت

وئلحقنيخكماليهبرثالدينييمخطئيلييغفرأن@طمع
بخةورثةمنو@جعلنىالاخريبن.فيصدقلانليو@جعلبالصالحين.

يوميبعثون.يومتخزبيولاالضالين.منكانإنهلأيواكفرالنعيم
لا

للتميئ.الجنةوئزلفتسلبمبقلباقهأنىمنإلانجونولامالبنفع

1،.9-82العراء:أ@للغاوين@لجحيمزتوبر

الكلمةلهوسيا@ت@،أبهتهأوجديوهوالحزيزيوسفإليهايظروكذلك

العصر-فلكفيبلادو@خصبمملكةأرقىمصر-فيالمطاعوالألهرالنافدة

بقالم@رأوهبماعيهموأقرالعريزة،واسرتهالكيرأليهسعيهاللهأقروقد

مافل@فيكافىوقديوسص،علىالدنيا
الهمةوئزهيالطموحيرضي

بوسف،علىنسيطرالتيهيالختا!وحسنالآخرةفكرةولكنالمظر،بعيد

راضيأداعيا،شاكرأليقولكيرا،حساباالعطمةلهدهيحبلاوتجعله

رو-64والأداء@لوة(1)
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ربؤجلأ:أ
منأتيتد

فاطرالأحاديمماتأويلمنوعتتيالملك

و@لحقنيمسلمانوقيوالآخرفالدنجافيوييأنتوافىض،السمو@ت
1يوسف:ألحين،لصابا 0

لا.1،

فيدعائمهالأنبياءأقامالذيالإسلاميالتمورفيالحياة-إن

وليستالفر@عمرئمثلالتيالقصيرةالفبرةهيليستالإنسالي-الرحداد

هي
ليتأ@هاكماالناس،منالأمةعمرتمثلالتيالمحدودةالمنرةهذه

هي
الدنيا.الحياةهذهفيالثريةعمرتم@لالتيالمشه@دهالفترةهده

ليتنتهيلاالأنبياءدعوةفيالحياةإن
المثمهثةالمحدوثةالفترةهذه

إلامداهايعلملاالتيالأخرىالحياةلئملتمتدإنماالدنيا-الحياةفترة-

ساعةإليهابالقياسالدنياالحياةفترةتحدوالتياللا،
لهار!م@

قاعدةالإلسلي،الوحودفياساسيةقاعدةالآخرةالحياةقضميةإن

ومكان.لةوكلرمانكلديوالرسلالأنجاءدعئعليهاقامت

الاخرة،الحياةحقيقةإبىفيهاسظورالرسلدعحةفيحزئيةكلوفي

ئئهوما
فيالتصورفي

سعة
تثئهوماوارتفاع،وسمو

رفعةمنالخلقفي

ومنوسماحةوتطفر
لدد

الئلافيتثئهوماونقوى،ونحرجالحقلي

وتصميمو@قةتسديدمنالإنسفي

الآخرة.فييقينبدودالإصلاميةالحياةتستقيملاكلهفلكأجلس

حقيقةعلىالإنسانيةالىاللهرسالةديالتوكيدهداكانكله@لكأجلومن

م@فاالمتوالية@رسالاتهاالمختلفةأجبالهافيالئربةوققت

لصفةوعجبيا-ذاتها،الرسالةمنعجحواللقدالأنبياء،لدعهةمعارضأ

منعجمأموقفاوقفماعهحدئهمالديالبعثأمرمنخاصة-

.48-47@لمصلو@للق(1)
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منذرجامعمأنعجبواوضرورتها@بلبساطتهاعلىالآحرفالدارقضية

هذاالكافرون:فقالمنهم،
فلك6تراباوكاقاإذاأعجيبضيء

رجع

.(23،أقبعبداله

قاعدةودعوتهمالأنبياءعقيدة@يأساسيةقاعدةالبعث@قصية
تقوم

ولك@العقيدة؟هذهلمقنصجكالكليالتصورعليهاويقيمالعقيدةعليها

ساذحجانبمنالآخرةفضيةإلىنظرتالرشلدعئقاومتالنيالئربة
وصوالموت،الحياةحقيقة@بدر@البعدصكلبعيدالسذاحة،ضديد

يمئهاأنلهندف@ماأعحبلكانالله،قدرةحقب@قةم@طرتئيىثإثر@

إفاأواكفرالذين)وقالر..بعدوجأةالموتبعدسعتأهاكأنرسول

مؤاإنتجل،منوآبزنانحنهذاؤجمننالقدلمخرجون؟إناأوآباؤناتراباكنا

لملأ(.6،7النمل:أ@الأولنأساطيرإلا

وهمالعجبوفيم
النظرةهذهينطرونلاا@همابتداء؟خلقوأقد

عح@اماوتدبروهانظروماقدولرالأول.خلقهموعجيبةالواقعةالعجة

يهتلون.لانولكنهمالجديد،للحلقعجص

اثهلحكصةبثواكهمعدممنناضءبالآخرةكفرواالذينو)نكار

وشيءئحسىسمنهمئحسنشدى،الاستتركلاانهدحكمةوتقديره
جزاءالمسيءيلقىولا)حسانه،المح@يلقىلاثمئسيء،منمنهم

ينهضو@ن@اطل،@ليدفعالحقعلىيقومأنفهمطلوب

كلهنثاطهيجعلوأنالئر،علىليقضيبالخير
لذ،عباثةالأرضفي

فيبالتوحه
وهدا@لجزاءلل.على@حزاءمنبدولالله.كلهالثاطهذا

لاقد
نهلبةبعدالختاميللحابفيؤخلالأرض.رحلةلييتم

كلها.الرحلة

العالمفيللحسا@بعثمنبفنبدولاآخر،عالممنإفنبدظر

لحقيقةتصوركلمعهينهارالنفىفيالآخرةأسلىينهاروحينالآخر..
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ولاوتكال@ها؟العقيدةهذهوحقيقةالكرض،هذهعلىالإلاليالوحود

تسنقيم
وتمثلبالأخرةالإيمارلاكانلدلثأبدااتهطريقعلىالنمسهذه

م@ما@يها-
المؤمني@لعساثهفيهااللهأعدومادائم،شقاءاو@اثمةسعا@ة

إلىالحقيقيالحادزهوعقب-سالعصاةوللكفار@،ثو@سالمطيعي@

لاويجعلهمعثهم،صفوويكدرئقلقهمالذيوهونصحهم،ولدلدعوتهم

نفوسهمعلىسلطالاوأعطمأقوىحافزوهوقرار،لهميقرولاباللهميهدأ
منبهيشعرونوماالأحهال،@واخلر@النظام@ختلالسشاهدونهمما

موجبافلثويجعلونالفاد،فيهانتئرا@@المحتمعلهذاالمحيطةالأخطار

وهولوح،عنالقرآنفيقولوإشفاقهم،لقلقهموسياإلدارهم،لدعهتهم:

نذيرلكمإنيقومهبلىنوحاأرسناولقدبتفصيل،القرآنيدكرهرصرلأول

أهود:ئج،بومعذ@بعيكم@خافإنيإلا@ل@هتبدوالاأن

ئعثوقدههد،عنويقول6(،2،52
العثى،أبابلهمتهف@قوملي

نعلمون،بماأمذكم)واتقوا@لذيالحباةلهموطابتالدنيالهمونوسعت

عذ@عيكمئخاتإنيوعرن.وبخاتوبنين،بأنعامأمدكم
عظيمأيوم@

1العراء.أ لهملانقومفيئعثوقدشعبعنويفوأ531-2(،3
عليكمئخافوإنيبخير@راكم))نيةالخصبأرضهمفيوانتثرالجئ@،

عذ@
مجطهيوم@

(1)
4،.8أمح.

والمزيخنأتباعهمإلىالرسل-تثيربقهةالأحرة-عقيدةتعدتوقد

الاخرةالحياةوعظمةوتفاهنها،الحياةهذهمدىقصرلهموتجئىبهم،

وشعىالمجاهدون،شيلهفييجاهدالذيالجدوأنهاوحل@ما،
له

إنمالوم@ياةفرعونآلمؤمنفقالالمتنافور،ديهويتاف@العاملون،
هيالآخرةوبنناع@لدنيا@لجاةهذه

ىئجزفلايئةعملمنر@لقرار.ط

صالحاغيلومنمثلها،إلا
يدخلونفلألنكمفمنوهوئثىذكر@ومن

4أغافر:*،حسب،بيرفيهايرزقون@لخة،

@لمحالىررحفرلا(
"

عنا@دلالمر@ر
@للباا.سالاستمالطس@@و@لميصمس
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لحظةبعدفرعونسخرةوقال
بمحسإيمانهممن

فرعونأوعدهملئا

حلاف،منوأرجلهمأيديهمتقطيعبه؟:وما@دراكمالأليملالعذاب

@لبياتمنجاضاماعلىنؤلركلن)قالوا:النحل:جدوعفيوالتصليى

أفا)ئا@لديخاالحياةهذهإنماقاض،أنتمافاقضفطرناوالذي

منإنهوأبقى.خيرواق@لمحرمنعليهكرقاوماخطايانالاليغفربربنا

لهفإنمجرمأربهيأت
جهنم

قدمؤمابأتهومنيحى.ولافيهايموتلا

تحتهامنفجريعدنجناتالغلى.@لدرجاتلهمفلىلئكالصالحاتعمل

ثلا(..-72أطه:تزكى،فنجزاءوذلكفيهاخالدينالأنهار

ليأمنهمئطمعها@نعنالبعدكلببعدونوالأنياء
أوسيالة@رئلك

بالكسللدعوتهم،لقبولمكافأةلإيمالهم،لماويحعلرنه@ي@ية،منفعة

بدافعالاسعلىوالاملاءوالاستعلاء،العلوحثعلىينكرون@لك،س
الدارتلكالقرآن:إفيجاءوقدالقومى،أوالفرثيوالطموحالجاهحب

و@لعاقبةفساثا.ولاالىضفي@ايريدونلاللذيننجعلهاالآخرة

منوئخ@ودهمأدثه،رحمةديئطمحرنهمإنما3(؟8القصص:أللمتقين،

@نيذكرونإنماالآخرففيوالجزاءالثر@بالأمرمناطويحعلودعذابه،

وينزلويسندر@لررق،دثه@رححةيجلبوالاستعفلىوالطاعةالإيمانهذا

ويديعاثمضار
ما

اشنفروافقلتنرح:،فيقولوصق،جدبسفيههم

وبن،بأميالوئمددكممدراراعيكم@لسماءبرسلغفارأ.كانإنهربكم

هي:ويقرل2(،11أنوح:أنهارأ،لك@ويجعلبخاتلكمويجعل

مدرارأعيكم@لسماهيرسلتوبوا@ل!،ثمربكمامعفرواقوموياإ

..(52أهي:مجرين،تتولواولاقوتكم@لىقوةويزدكم

عهما،تتخلفلاوسجيتهما@ليوالاستعفارالإيمانط@يعةوهذه

الفطرة.ولوامي@الأ@ية،وخو@مىالأثياء،كطبئع

ومنهاخ..مبدأ

والاستهانةالدنيا،علىوإيثلىهاالآخرة،@لىالرسلدع@ةتكنولم
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ذلككانبلدقط،لأمتهمودعوتهمدقط،باللساندعحةومتاعها،لقيمتها

فيعلي@هاالسئرينبها،المؤمينأولمنوكانوالحياتهم،ومهاحابدأ

كلها:حماعتهئعبراصشعيصقالوقدوعبرتهم،وحوأصهمحباتهم

فيزاهدينفكانواهلا(،أهحد:عنم@أنهحمماإلىئخالفكمأنأريدوماالال@

والمراكزالكبيرة،المناصبفيزهدواقدالآخرة،علىئقبلينالدليا،

م@أكثرهموكانالفرص،وفونوادعوتهم،سبيلليبهاوضخراالحطيرة،

@االلامعين9وكانواصالمضمون،والغدالحبا@فيزاهرمتقبللهمالذين

ةالأسرأوبالبلاطوصلآتهمأسرتهم،وشرفونبوغهمبذكائهمالمجتمعفي

وعىالحاكمة،
فيناكنتقدصالح@ياقالوا:@ذصالع،قومعبرذلث

..(62أهرد:جرأ،ص

عسفه%الرسل-لشدقيلوقدوأسرنهم،بيتهمأمل@خذواوبذلك

فتعالينوزينتها،الدنياإلحياةتردنكتنإنلأزواجكقلابخيأيهاياإ

ةالأخروالدار@رسولها@تهتردنكنتنوإنجيلا،سراحأواسرحكن@متعكن

وكان9،،2،82الأحز@ب:أعظيمل@ئجرانكنللمحناتئمد@ته@فإن

وآثرن@رسولهال@هآئرنكلهنعنهناللهرضيأزو@جهأنصحتهتفيرمن

ومعي@ئمةغير@معالعش@الرخاء@رغدعلى@لرسول،معو@لضيقالفقر

الشرةفيمعروفةالتلىبخ،فيمعروفةبيتهأهلوحياةوحياتهيه-النبي-

ومهابة،عظمةالقلوبوتملأالنفوس،وتسحرالعجب،تئيرالبولة،

وكاننور،منعاليامناراالنوةمنهاجعلىوالسائرينللدعاةوننصب

الآخرقهع@الاعشلاالاللهمالدائم:ثعارهم
(1)

المقبرل:عاؤهاو
قونأ!محمدآلرزق@جعلاللهم"

يمان...ا@ةعقيد

ردكضربهاإالإشا@ةأوبالآخرة،الإيمانالأنبياء@لىدعوةتكنولم
ة

(1)
@لخريعحيح
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صالحة،ومدنيةفاصلمجتمعسعيرهايقملا"،إصلاحيةكحاجة@وخلقية،

والإعحب،التقديريستحقكانوإنوهذاالإسلامي،المجتمععنفضلا

واضحا،اخلافاخلفائهمومهجوسيرتهم،الأنبياءمنهجعنيختل@ولكنه

وعاطفة،وشعورووجدان،إيمانالأنياء-منهجالأول-أنبينهماو@لفرق

اعتراتوالثانيوتصرفاته،وتفكيرهمشمكرهالإنسانعلىتملكوعقيدة

والتذافباندفعالآخرة()صيتكلمرنالأوبىوأنمرصوم،وقنونوتقرير،

الخلقية،الضر@رةبقدرعنهايتكلمونوآخرونو@وفبحماسةإليهاويدعون

ماوشتانالخلقي؟والتنظيمالاصلاحمنوبدافعالاجتماعية،والحاجة
بي@

"الاجتماعةوالمصالحللمنطقالخضوعولينوالعاطفة،الوجدان

بالغيب:الإيمانعلىتشديد-4

ومنا
أنهااللىزة،ملامحهاوسوضحفهم،الألياءدعوةمك@

والاشفحللهدايةأسايياشرطأوتحعله)2(،بالعيبالإيمانعلىئثدد
ذلك)ئلم.جلالهجلفقالللمتقي@،وعلامةللمهتدين،وشعلىألالدين،

الصلاةويقيمونبالغيبيؤفونالذبنللمتقينمدىفيهريبلاالكتاب

قبلكمنانزلومابيكانزلبمايؤمنونو@لذينينفقونرزقناممومما

المفلحون،هموأولئكربهممنهدىعلىأوئكيوقنون.هموبالأخرة

بالتهيزنودالذينمنوتطلبوضدة،قرةفيبهوئطابه(،ا-المقرة:أ

اللهبصفاتئصدتواأنالأنبياء-حميعمو@يرالإسلام-ليويدخلون

الضعيف،العقلتتحدىالتيالعجيبةوأفعالهالواسعة،وقدرتهالعلية،

مأ-25.ر@لابل.@نبى(1)

لجتكاملةعةو@لقل@لحىسمر@اب@لبتميرهدى@لف@و@لعؤفال(2)

@ريدرمو@ل@يعليه،لا@يعتسد.-ومر@ل@مة،لطريق@صها@قم@ح@صو@ئ@وكلا

ثيل.عبهلصوضمي@بملمها@لالا@لبمفقحونحالى@وكمهسحال@لغوله

سر@ح@ل@الأحر،و@لي@مو@لر@غ@لاحكممنكاتحلقوماو@لو@توصمقه،كالع

@او@لر@و@لحسدو@لرر@لث
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ع@جاءمابكلوئصدقيااحيانا،القاصرةوالتجاربالمحدودوالعلم

ئصدقهولمالئر،ئحربهلممماالسماوية،الكتفيوفكرالرسل،

اعتما@االعقول،تألفهولمالح@،
وصدقهموحد@الرسلإخبلىعلي

@ي
قدير،شىءكلعلىال@هأرعلىواعتماداالمحه،@لىويسبولهيروونهما

لايريد،لماقغالالصدع،الحلأقوهولاء،ماويفعليئاء،مايخلق

خلقلقدشئها،التيلسهيتتيدولاخلقها،التيالأسبإلىيحتاج

ديها،والمتصرفومالكهاحالقهايزاللاولكنهالكون،وشن@الأسبا@،

بوجرثصاتستقللموهيزمامها،نهيفلتلموأنهعليها،والحاكم

إذالثيءقوت)إنماووسائل،ضدمكعلىأمرهبتوقفولم@@ر@ثتها،

النحل.أ@فيكونكنلهنقولأدئردناه
"

،،4

لأنهاسالأساسية،"الاسلامياقصورمقرماتساالعيبحقيقةإن

قاعدةبالغيبوالإيمانالأساسية،الإسلامةالعقيدةمقومك
اعدقوم@

الأساشة.الإيمان

سبحاله-الله-فذ@تبالغيب.إيمانهوسبحانه-بال@ه-والايمان

آثلىيجدونبغب،يزنونفإنمالهآمنوالإداالثر،بلىبالفيمىعب

..9تديرشيءكلعلىوهوأفعاله،كبفيكولاذاته،يدركونولافعله،
ولاحذبلاإجمالا

ئطلقةفالمبئة
بهتتعلقأنئاءلماونتعلققيد.ولابغيرحدتمضي

@يمنالمثيئةلهذههوبمنطقهالبثري@لعقليتصورهقيدوكلنثاء@صما

المحدود!البثريالعقلطبيعةصنناضءباطل،تمورهوفىسوأيفيع

بلاانطلاقهاحقيقةفيداخلالرجيلهذاوسننلنو@مي@المشيئةواخيار

وتعملهاطليقا،@ختيلىأوالسننالنوامبسهذهتخلىفهيوعلىقيرد

والاخيلىنطاقها.فيمحصورةولاإعمالها،بعدبهامقيدةغيرالكرنفي

والنوامي@..الش@هذهصراءومطرددائم

5اء35،والأد@لوة(1)
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بماماسبةكلفيعليهافينصكبيرة،عنايةالحقيقةهدهيوليوالقرآد

هذهلتقىهيعملهامرقيديردعليهاكلسالمشيئةطلاقةيفيد

الحنةأهلأد@هوغدفقدمثوبكيرتصورهاودقىواصحة،الحقيقة

أسقىولكنهصا@وسالوعدوهذاكدلكاللىوأهلديهابالحلود
ناتهالوعدهدالطاقخارحطليقةالمشيئة

فقالوباحتيلىهاعملهامنوهو

شاءماإلأوافىصالممواتثامتمافيها@خالدينوهؤلاء:هؤلاءص

1أهرد:0،0ربد 0

،71
0

هذهمتلفيهوردتموصعكل@يوهكذ!..(8

المحال.هدافيلمؤراتهولاالتريالعقللمنطقمجالولاالمحاسة.

منكلهامقرراتهيأخدانوعليه
القرآن!عيرآحرمعي@لاسالقرآن،هدا

المطلقال@هملطانالايةهذهخلالم@الريللقل@يتفلتمومن

في
وهيفيه،لهشربدلاالديئلكه

الئريالكبانتملأضخمةحقفة

صنعبعحائبالكريمالقرادصزخرالماوية،الكتزخرتوقد
ا@ه

الإيمانإلايحتملهاولايسيعهاولائصدقهالاالتيوالخوارق@وبالمعجز@

علىالكاملوالاعت@ادالقاهرةومثيئتهالمطلقة،اكهسقدرةالإيمانبالغيب،

أمالها؟وأنجرواعليهمنزلتالذي@الرسلوصدقالكتب،هدهصحة

الحوادث،سوالمألوفوالتحربة،الحىعلىإلايقم@الذيالإيمان

يقبله@ديرلضبمافإنهالكف،فيالمدونوالعلمالظاهر،العقلومطاسقة

يتفقتريلايؤولهاوبه،والتصدينقبولهليويتلجلجيتعئرأوبه،ويصذق

مع
ضدفيهمبلالآخرفعلمهمائاركبلقال:أولذلثألفهما

.(66المل:أعمودنهمنهاهمبلمنها،

الكامل،بالإيماناللهأكرمهفريقةالفريقينلي@الفرقالقرآنثكروقد

الله،منجاءمماكثيرعنوصدرهعقلهضاقوفريقللإسلام،صدرهوشرتي

صدرهبئرحيهميهئن@تهئرد@فننفقال:أثتيفأتصويراهذا@لمرقوصرر

فييضعدكأنماحرجأ،ضقاصدرهبجعلئضذئنئردومنللإسلام،
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الأنعام:أيؤنون،لاالذينعلى@لرج@اقهيجعلكذلكالماء
1 2

إلايصدقولائق@للاماوأفعالهتعالىال@هصفكمنالقرانفكر

والرسلوأخبلىوايامه،اللهوآلاءد@والحو@الوقائعومىلالعيب،بالإيمان
ما

ئطيقهلاماالآبك،سلهمأظهروما@،المعجز@منأبدبهمعلى@حرى

التطيقولاالعقلي،التعليليقبللاومادالغيب،الإيمانإلايسيغهولا

اللغةقوانينعنوخروجمصحك،شديدبتكلفإلاالطبيعةبنياي@

ضديدفووقاحةوأبنائها،اللغةعلىوتصالله،علىوحراعةالعربية،

بضربالحجرمنعياعرةاثنتيوانفجاروقومه،لموصىالبحركانفلاق

طائفةعلىكالظلةالجبلوارتفحموص،
وحياتها@عدإسرائيل،بيمى

قاتله،خهلالديالمقولوحياةحلشيى،قرثةمنهمفريقومحم@تها،

إلراهيم،علىوسلامابرداالنووتحؤلالمذبوحة،البقرةسجزءبصرب
الريعومطاوعةالنحل،لحديطوفهمهسليمان،عئمهالديالطيرومنطق

سأملكةعرشواتقالشهر،شهر@رواحهاغدوهالهوصيرهاله،
طرفةفي

الخلىقةعيسىوولا@ةالحوت،دطنمنوخروجهالنون،فيوفصةعين،

@نهح@-الرسول-وإصراءسجيل،منبحجلىةالفيلأصحابوملاكللعاثة،

فلكيخرإلى)1(،السماءإلىونهالأقصىالحسجدإلىالحرام@لصسجدمن

بالغيب،الإيمانإلايقبلهولاالسماوية،والصحفالقرآنبهزحرمما

ثيءلاكلقدرتهوسعتالؤيلاقهآمنالذيالإيمان

العلمية!هيإالجبيةا"لأنعلمية()غيهعقليةالإصلايةالعقلية@ن

يتعالمالتيالجهلية!"فهوللغيبالنكرأماوالواقع..العلم!"لهادة
الجهالة!بهذهوهمأصحابها

@افيوقدلضلا@لثعلبلةوص@فعسرربخرةلي@لؤتدصر@حةحاء@ي@لككل(1)

تقمع.شلى@ي@لرحم@قصصدي@لكب
و@لياءلمحه-65@لغيا(
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لاالذيالمكنونبالغيبالاعنقادينلتجمعالإسلايةالعقليةو)ن

ئمكىوالتيتتبدل،لاالتيبالسنالاعتقادينواقه،إلامفاتحهيعلم
علىمعهاوالتعاملالأرص،فيالالسانلحياةمنهااللارمةالجواتمعرفة

يمحتهولامحاله،@ىالريلاالعلم،المسلميفوتظرثاشة..قهاعد

وهيالواقعة،الحقيقةبثو@ككذلك
أحدا،عليهاللةئطلعلاغيبأهالىأن

يثاء.الديبالقدرشاء،منإلا

مرتةلبتجاوزالفرد@"بحتلىهاالتيالعتبةهوبالعيبوالإيمان

الإنساد@لذيمرنبةإلىحهاسه،تدركهماإلائدركلاالذيالجوان

م@وأشملأكبرالوجودأنئدرك
تدركهالذيالمحدودالصغيرالحيزنلث

هيالتيالأجهزة@والحو@س-
ليالأثرسيدةوير@قلةللحو@س-@اتد@

القوىولحقيقةالذاتي،وحو@هولحققةكله،الوجودلحقيقةالإلانتصور

ال@ودهداتيرالتيالعظمىوالحقيقةال@يهذاكيانفيالنطلقة

المطلقه.بنها

@يمسيقةواحدةحقيقةهاكإن
و)فىالعيب.حقيقةهيالوجردهذا

وقوعهيو@حدةحتميةهناك
ما

يقصي
اتهله

اطهوقدرقدره.بهويحري

لة،والتحرالحىعلىيقرمالذيالإيمادلأنفلك"إلايعلمهلاعيب

الطسعية،والواميرالكونية،بالسنويتقيدالمعروف،المألوفمعوشير

الخمسة،والحو@منالعقل،ثهاثةالىائمأويلجأ@@تلىيخية،و@لحيادت

وإيمانمغلول،ئقيدإيمانهوإلحاوالمحسوسك،الرياضيةالعلموقمانين

دعئمعيتفقولاالأ@يان،يسايرولاللاعت@ا@يصلحلامثروط،محدود

هيطلب@وماالأنبياء
الانقادفيوسرعةدائمة،وئقةمطلق،تصديقمن

ئمثىلأدالحققةفييصلحولاوالتضحية،الحهادفيوتفانوالطاعة،
والخارب،للحواسوطاعةللنطق،وخضوعوتطبيقعلمهرإنما)يمانا،

ونتائجبتجاربهيؤمنحيانهفيعاقلفكلبالدين،بختصولاليه،فضلولا

عقله.إليهويرشدحرامه،اليهتزديوماامقرائه.
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"الطيعيداالإيمانصهذاو

@ي
معودلاءعناء

السماوية،الكت@

قالكماوهوومطالهاالدياناتروحمع@ائمصهلوفيالإلهيةوالألمحيان

يريعالمشي،سرعةليصاح@هاتطاوعلاحثةيىجل9:(1)العلىلي@أحد
أوالتحريفبلىيلجأإماوهولاوالاتجاهكالنقلاتوكثرةبحرية،الخطا

الواسعةالفجوةعلىبناةوالإلحا@الإنكلىإلىيضطر@ماالمعيد،التأويل

لين
بهاوصطفتالرسل،بهاجاتالتيوالحقئقالجديد،العلمهدا

ولب@الكت@،
مبيةهيالتيوالأصولوالما@يتالمحوسكسبهآسما

ولمابعلمهئحيطوالمبماكنبواتعالى@بل@قالمحدو@استقراءعلى

حم@.ةأيونى@تاويئهيأتهم

الحرقع@راثنهالمطلقةاللهبقدرةالمؤمنبالغيب،الحؤمىأما

فيفهوالله،عنوأخبروابه،وما@طقيابه،حاعواماكلفيللرسلالمصدق
روحمعووئامواسجاموهدوءراحة

مرةونكرحاقذو@خبلىها،الديانكهده

مافيوعصمتهالرسولوصدقلاتهالإيمانفيولكرحاهداستراح،لم

4(،3،النحم:أئرحى،وحيإلاموإن@لهوى،عنينطق)ومايفول

سهولةفيالنقلبهوصخالرسول،بهحاءمالكلوصذقواطمأنآمنثم

ويسر.
الاستعدادأتمعلىلهوكانميعاد.علىمنهكانكأنه

@حضعالذيالمؤمننفسيةالنفسيين،بينالفرقهذااللهذكروقد
عقله

الذيالرجلنفشةولينالرسول،عنوالئابتالممول،منللصجغ
القاصر،وعلمهالعاجزلعقلهالرسل،بهجاءوماالكتبيخضعلدبحاول
أياتمنه@لكتابعيكأنزلهمو@لذيفقال:البعيدالنأويلعليهويسلط

زيغفلوبهمفيالذينفأمامتابهات،وئخر@لكتب@ممقمحكمالمه
@ته،إلا@تأويلهيعلموماتأويله،وابتغاءاتغاء@لمةمنهتثابهمافيتبون

منكلبه،أمنايقولونالعلمفيو@لر@سخون
أولوإلاكريئومارنجاعد

نومبهديابعد@ذتلوبناتزغلاربناالألالعما
أنتإنكرحمةلدنكمن

@لثفويص@@لرومى@لدضحمالمر@لغ(1)
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ئؤمن،لائنتعتىالذيالرجلنفشةكرو.(78،عمراد:آلأالوهاب،
الطاهرلعقله-الموافقالمعرو@المألوفعلىإلايعيثىلاوأديدينلاوأن

حرت،علىاتهيعبدمنالناصومنفقال:،ومصالحهوشهياتهالسطحي-

خسر@لديخاوجهه.علىانقلبفتةئمابتهوإنبه،اطمأنيخرأصابهفإن

..(11الحج:أالبين،الخرانهوذلكوالأخرف

معالإسلامي-بنا@إن
وأسلوبالدبني،التعليميونظامناالأسص-

بإيمانلالغي@الإيمانبلىالدعحةفيكيرأتقصيراقصرقدالدع@ة،

كتالابعضاتجهوقدعليه،والالحعوتغذيتهدعمهفيوتاهلوحماسة،

معالمعاصري@-
إلىوتقريهالأسلاممحاس@عرضفيفضلمنلهمما

الحديثالعلممعمعهايتفقللدين،جديدةعقليةصياغةإلىالأذهان-

حدإلىفلك-فجنىالجديدة،والعقلية
الإيمارروحعلىإر@ثة-عبرومن

رالمتكرلل@ألوفإلالطلاأنالممفالإسلاميالثابواعتادبالب،

عنه،شذماأماالطبعية،الحياةفي
إلىتصديق@فيواحتبىعليه،وخرج

علىإلا.يقبلهلافإنهالئخبر،صدقعل!و@متمادو@رسع،أعمقإيمان

لمامافاةدلكفيويرىله،برخبولاله،يثطولاوجهد،مضض
سمع

الاسلامأدشكولاالعلم،و@ينالعقلدينهوالإسلام@نسبهوآمن
أنشكولاكذلك،

قالكماالمعقرل،صريحيناقضلاالمنقولصحغ

دعقلومستريت@طبقاتالإنني@لعقلولكنتيية،ابنالإصلامشغ

عجثصعصرناسفي@لكيرةو@لمدن@لعواصمبهزخرتمائنكرالبدوي

فيالإسان@ل!وصلمائنكرالعاميوعقلالمدني@،ومرافقالمصنوعات،

ويةالطاقكتسخيرومنوالاكثاف،الاختلامنالحديثالعصر

ماأعلىإنثمومكذا،الصناعة،والأقمار
له@لالغ،الحقلمنيتصرر

طاقته،فوقئكلفولاعلى@رائها،يقتصرررسالةعدها،يقفحدود

فيالدنبالابغةبلالعرب،لابغةكلمةفلكفييعجبني
اللىيحفلسفة

لماثقىولا"الله:رحمهقالخلدون،ابنالعلأمةالعمران،وعلم
يزعم
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مىالمكرلك
علىوالوقوفوأسالها،لالكاثكالإحاطةعلىضانتدرأله

ليرأيهوسمهكله،@لوجودتمصيل
فيمدردعدالوحودأنواعلم@لك،

ليوالأمريعدوها،لامداركهفيمحصررأيهلا@ي
دلد،بخلافلفسه

عندهالوحردينحصركي@الأصتمترىألاورائه،منوالحق
دي

صن@عندهالوحيدسوشقطالمعقولات،الأرلعالمحسوسك

ماولولاالمرثيك،صفعدهيسقطأيضآالأعمىوكدلدالمسمحكلك،

أقروالماوالكا@ةعصرهماهلمنوالمثيخةالآلاءتقليدفلكإلىيرفصم

وطجيعةلطرنهمصمقتصىلاالأصنا@هذهإثدفيالكافةبتعودلكهمله،

وساتطةللمعقولاتفكرألوجدلاهولطقالأعحمالحيمادشثلولواكهم،بث@

مدركاتنا،كيرضالإثو@منضرلأهناكفلعلهذأعلمت@لأالالكلية،لدي@

والحصرالنطمى،خلقمنأكراتهوخلقمحدثة،محلوقةبثواكاتنالأن

نطاقاأوسعوالوححدمجهول
داتهممحيط،@راثهمسوال@هفلث،من

واتغالحصر،فيومدركاتد@دراكك
اعتتاددمنبهاللىعأمركما

فوقطورمنلأنهيفحد،بماوأعلمسعا@تدعلىأحرصلهووعملك،

العقلفيلقاثحفلكولي@عملك،نطاقسأوسعنطاقومنإدراكك،

صحيح،ميرانالعقلللومداركه،
لاألكيمرفيها،كذبلايق@يةلأحكامه

الصفكوحقائقالنبوةوحقيقةوالاخرة،التوحيدأموربهتزنأدتطمع

ثالذلكومثالمحال،فيطمعفلثفإنطوره،وراءماوكلالإلهية،

لاوهذاالجبال،بهيوزنأنفطمعالذهب،بهيوزنالذيالميزانرأىرجل

ئحكامهفيالمزانأنعلىئدرك
ولاعدهيقفقدالعقللكنصالت،عير

الوجحد@ثو@سفوةفإنهوصفاته،بالتهئحيطأنلهيكونحتىطورهيتعدى

منهإالحاصل

مملصة(1)

@س
33،لملاعى@لكحم،علمحللور، و@لأداء@نوة@نقلم،طحة6،5
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الفطرةعلىوالاعتمادوالتصفعالتكقفعنالبعد-5

@اوب@
الئعدوالسلام-الصلاةعليهمالألياء-ئصوحصطالوةسمات

عامة،لصمةوسلوكهمجاتهم@يوالتكلصالتض@عر
دع@همو@ي

وحجتهموكلامهم
مالأقلجميه-الرشل-احرقولكادوقدحاصة،لصفة

أناومائجرمنعليهأسألكم
لحالدصويرأ(8،687أص@المتكلفينمن

@هملمجر-السا@ر-والمرصئلشالألياءم@@خ@الهحميع
دئحاطموداثمآ

عوج،ديغيرفطريلأسلو@العام،والعقلالليمة،المطرة
ش@صبتهلا

للعلو@،واسعةوثواسةلارعةوألمعية@ائقوعلمطثو،دكاءعلىلهمه

والرياصياتوالفلمةالمطقومعرلةالعلمية،بالمصطلحاتوبحاطة

ويتمعالحواص،يتذوقهكماالعواميمهمهالطيعة،وعلحموالفلكيك،
ده

كماالحهلاء
يشمع

وطاقها.قدرلهمهعلىكلالحلماء،له

وهوأجرأصاحهايطلبلاالتيالخالصةالدعئالرسول،فدعحة

يأمرولايتصنع،ولايتكل@لا@لماله،ينطقالذيالفطرة،الليمالدأعية

علىيعيث@التيالأممحالويطبق9القرب،المطرةمنطقيوحيبماإلا

العالية،الثقافةالمثقفةالمتمدل@الأممحاليطالقكماوسد@حتها،@طرتها

لالالركالساءكلامهم@مايمترضونها،!ولا@لدقيقةالأسئلةيسألورولا

الثخالاللامشغاجادو@دإليه،ويحتاجواحدكلييغهالديالسلسال
الكتةهذهإلىالإشارةفيالدهلويالرحيمعبدبن@حمد

سدكتابهفي

اته.رحمهيقولالالغةااللهحجةا

النيعقحلهمقدرعلىإلاالاسئكئمحالاأنلباء-ا:برتهم-ومن"

يروعلحهمعليها،خلقوا
و@لكالخلقة،بأصليخرممعندحاصلة

حذالخلقةأصلفيفلهوحدماحيثالانادنوعلأن
زائدالإثو@ك،من

@لعادةبخرقإلاإلبهابخرجلاعلمولهالحيوانات..،ساثرإثو@كعلى

تهىءشاقةبرياصك@ووالأولاء،الأنبياءسالقدسةكالنفحرالمتمرة

والكلامالحكمةقياعدممارسة@ولحساب،عدهيك@لممالادراكنفسه

طويلة.مدةونحوماالففهوأصول
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الموثوعالساذج@دراكهمم@هاجعلىإلاالناسئحاطبمالمفالألبياء"

يتمققلماالأسبا@ناثوبكورماإلىيلتعت@اولمالحلقة،لأصلبهم

والمئاهد@ت،لالتجئياتربهمبعرفماأدالنل@ىئكلعمادللذلثوححدها

فلكفإنالجهات،جميععنمنرهأيعرفوهأنولاوالقياسات،بالبراهي@ولا

مدةالمعقولي@يخالطولملالرياضيات،يشتعلم@إلىلالإصالةكالفمتيع،

جرهوووالاستدلالات،الاستنباططرقإلىبرشدوهمولمطويلة،

يروالفرقالاستحانك،
وسائرالمأخد،@تيقةصمقدماتوالظئرالأش@اه

الحديث،.أهلعلىالرأيأصحا@لهيتطاولما

الأمة،وسياسةالنفربتهذيبيتعلقبمايتتغلحالاأنسيرتهم@اومن

البكوعحائبوالهالةوالكسوتالمطرمنالجوحهادثأيسا@كبباد

وقصصالي@يةالحوادثواسبوالقمرالثص@سيرومقا@يروالحيواد،

وقحقتهاأمماعهم،الفتهايسيرةكل@اتإلااللهمونحوها،والملوكالأنجياء

شيلعلىاته،بأياموالتذكيراللهلآلاءالتدكيرفيئؤتى@اعقولهم

."@وبالمحاز@@الاستعار@بإيرادمثلهفييامحإحماليلكلامالاستطرا@

عى@سور-الي-سألوالماالأصلولهذا"
وزيادته،القمرنقصادعلة

عن@يسألونكفقال:الهور،@وائدلانإلىدلكعنتعالىألتهأعرض

1القرةأ@والحجللناسمياقتهيقل.الأهنة 8 كثيرأوترى0،،9

بموالفصبالماشأ@ا@ماالأبثةصشلص-بد@لب-@لرو@هكلمححصنفول(1)

ملالا،
محلأ،برندحى@خفصديبأحد3للرأ،بابرحىبكر3

لطهربحتي3

حليدمحلأس
6

3@لاعلةخلفت@ة%@رصطياقالوابثهم@و@@لسصرنفول
ابكود@رو-

@تت@ميطنليهى-ف-@كلنال@@لح@طبةبل@@نر@@لأجرةصبهلىل@لق

ر@ير@طر@،ص@همو@ي@حر@مهم،حلهمليلللر@بتص9و@لحجسس

و@مورث@هم@عرروثيوثبرصمونحلى@نهممعامحنهموليرعننهم،رطلانهملكاحهم
سهاءعلى"دلا@

@لعلى@لش@ر@الرل@لعلى@لشر@أى@ا@لحو@سوسياء
لي

@هربئ،@نررن@@

عر-ي،:حنضهم@ن@مجرد@لحلملا@لىجاتهمو@نعبلى@تح@لى
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ضوبهصللفر@لبه@@ل@ررةسثهمبحدولمكى،ومي-@ى؟@لأهنةوطيعة

وبي
@حله@

@@لضمملرل@ى
صصح@@كحلكمحلأ@لع@لصس@ما@

@حلهومى@@لمريه@حركهلواردلى@رط@@حعه@لى@@لمووطمه
لى

مدا@لانحا،بةالابحاء@لديححا@@لأملة؟@نل@داد@لز@ط
لي

"

كدحاصومخميمحاص-،ر@طمتصورحص@؟لص@دبناءكد@لوادلف

ليحح@ح@بناء@مةلصحد
حأسمحقثىء@ئربة،تباثة@يحاص@رر@@@رص،@@

سمحب
تراعدولقرمسرقضعيرحا@صودحةجاةرقيقمسوق،عر@لحتمعاه

@ي@لحياةمح@
بيا@لم-وتقودثرص@.@

@مدا@لض"@لعلبه"و@لإحات
كمصرساط

نح
ديسطربأعلمأ

@للك،

كادسااشطم@ا،همبثا
ليتبلةمعلومكس

ممابسنرعرا@د@لبم،ملك

حاحهلى@رس@لطرىلأد@للم@لت،كلوونكوكا@لككصرلمد@لعل@،

محصنر@لرمدكأ@لككله@لا@عفبةنمدكدتطوللة،مقلمكبل@

س
ليكبرأنبدماولالها@لربة.تهالم@لىعر@لإحاسهمحدىما

ى@لأ:@لمة

مولاحاءتدبد@لؤآدآدحالعلى@يةمحالهاولر@حلهاحاء@لقرآرس@تن

طي@ر@ريمملىي@لكيكدعلملبكودبحيءو@@لحىئة@للىمكنلكأكرس
صعصيحلىلكما

سعصيحلىل@ركحا@لعليم،مدهيتمهاب@دله
@

@ل@
يم

ا@لعلصلهدهمحالاتهتلحوا@رب

@لإصسحعلى@يلكتا@لمحرلتنب@
علهومحالووطمةهدا@لك@لطية@@

دللوحرعامأنصررأصثىء@@طمة@ر؟الإحابئو@لعياة@لإلالةهو@لصمحال@بر

في@@@ل!وكاإصعح@لته،و@رشل@
@

@و@يرله،و@رتاطهحي
ملاأسلىعلىييم

@للجاةطامأالمور

طانانهكابحلحللإلد@دمح
@نن@لمبة،طقهبهاوس

سلمبم
ثى@التلححليا@طلاو@ل@حال@@على@سممهشنهالعد

تمى@نفح،بل!ما@صلبلىونمل1و@نطىسرطتصاهلج@@لحلرد@لناحة

@لحاقيطبةمطلقةلا"طانه

@
تصوره@ت@ير@لإلد@@جايعمل@لوصة-@ل@ركل@لترآد-ماثة@

دلةةلما@للىمما@@وعلافان@ط@@و@@رل@،عماواوسلوكه@ممهرمات،تهاور@شم@رهو@

@لماتعا@ثير@لإسحل
ونحلى@@لإلدعفل@ل@مركطهثهيوصرله،وسانلهلى

حلاتأطا@ملرلماولطرياتهيلروصهوكثوله
سطيةلهاميأ@هولما@@ثرص،@ي

آقو@ل@سنكهبه
بصحع

نهدكلله
ححر@رلانمد@نحر@لاكي

لببق@@ل@امله

جممحكيفي
و@رتاطه=دلطبةطنرر@لمربرورو@لرمى،طاناتلاصحم@مله
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بلح3@لإلاد@حد@حرائصوهو@يبر@حر@ثه-@للافةوطبعةنكرله،رنمقلحالنه،

لأدمعر@ةنممجتولابحطهحلاتسهاليو@لانمع@لحىنك@كب@!ليبعمل@@له

سحرء@مملتهلى@
@لاقيعمله

مابلهلصموا@لحلىلرد@@للصلآد،لهحا@@لسحصلسداحهلأع@@@ى

@لدعلهمليحرئكهبخرحرا@وئديقصد@ل!ما@عليهيححلواودمه،يى

ل@اولكروهكألمالجطموهر@ابليار@لثلكر@ليهي@
ا

صاصحموموعرعهموصهكه،لىكامل@لوآدتب@
لألهكلها@لل@منلك

سرالظيئو@لتحربر@لثعاويتمع@لمعلحمتملهيكص@ليمر@لإلدد@ت@

دصيرهضحصيتهلاءلمه،محا@لإيادلاءيعالعو@لؤآد@لإلد@يحراصر@لقل

بحىلدلحا@لإلدبمح@لي@لإللي@ل@خ@عط@يعالعكماونمكيرهرعقله

@@

ر@تميهىريوحد@لإلد@ليمومحد@دب@ل@لحورةملى@للاقكح@م

سمح@لدىرحد@لحع@ر،ر@نع@
ولحطىءولحر@،بحت@لوآدسركهلالا@له

ص،و

@ي
صحىوقدو@لحربو@لث@للممحال

ر@تميهرر@لتصررو@تدمر@ري@له

لىدلدكرما@لمرآر@حالأ@لحعئى@لان@نعل@لحور@دلا

ي@@لامقرطجةعالقه،@رارناطه@ل@حه@لطبةحبعر@ل@@لن@@لال@طربفه

@لف@@مروصآن،بلكرما@لنى@لني@لهانبة@لحن@تمدهأد@حلقبحررلا@حر@نه

حى@ولاولطربانه،@لرى
ما"عليةحففق@بجها

@لقاطعة@لنحرلةلطربقبل@بهي

لي

@هأدى-@@ل!@د@لتصصلما@مامطلمه@اطعهحثفى@هانه

له-@لتاحةاث@ر@تكت
تاطحفولاعر@ان@حقنقثهي

تحارلهبحلصدمقيهوير

مي@لإد@لمهح@حكم@فا@مى@لحطأ@لهحي-و@م@@لحار@@هوطرو@
@للم@ل!يصلماكلويرعر@هانهدحمفر@لوآية@لهانيدحلى@لحفف@@@@ن@@

@لري
الببى@لطربك@ير@وصحو@@لحف@نى@لعلبةابلى!لالبىمماا

وسعلبه!5نمى@لنيوصو@لم@
ركل@لليهة،@لطربئكللرصو@@لطربئمحه

وسلحكه.صمر@لإلساد@لخاصة@لربتوكلو@طو@ر@الإلدلفة@لحاص@للىبدت

علبةاحمائتلشتاكلهاثدر@طو@رما@لمخمعكلنأة@لحاعه@لطرفيوكل

تلواكرفميرنصلحنجمتها@هاكلولروصير@طريكلاسمالالفالإلليخى

فلرأب@مرآحرلرصيطهر@بلى@لئر@لاحماجة@ر@@و@لجحلة@لحاهر@لك@يحةس

دهي3وصنم@را@دق!@لطو@مرنلكلمرأو@مر،أكرس
لنببرن@ناسلة

-@ئم@هلطهورعص،علىراسألمل@لأرلاس@هللو@لإصد@ر@لثصللر@ل@
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الأسد،عيرهاسأوالفود@هدهالألمةل@نوتهملدالناسس

أعلمواللهمحملهعرعلىالرسلكلامفحملوا

الكتب:فدافيالشيراسبا@ليانضمنديوقال

أصلفيالموحالحقلميرانعلىإلايحاطبهملمال@لىعأروصها"

جهةلمهفأثبتوالأصول،والكلامالحكمةيتعانوا@قئقأنقبلحلقتهم

لاصأةجح@-الني-لوظه(أطه:اشوى@العرشعلى)الرحمنفقال

لييكلفهمولممؤنة!هيفقالالسماء،إلىلأفرتال@ه؟أينسي@اء:

والهندسة،الهجئةمسائلوحمطوالأعادالصلاةوأوفكالقبةاسنفبالمعردة

ماالقبلةدابقوله:وأشار
وجهإلىالكدلآاستقبلإدا"والمغر@المثرقسي@

أعلماواللهتمطرود!يوموالمطرتحجوديومالحجلاوقال:المسألة،
(2)

القرآدأسلو@لفليذكروهوالعراليالاسلامححةقلهقالوكذلك

الغداءئلالقرآر@أ@لة"ال@ه:رحمهقالبيهما،والفرقالكلام،علمعلى

النلرآحادبهيستفعالدواءمثلالمتكلمينوأدلةإنسان،كلبهينتمع

@بلالأكثرون،بهويتضر
ينتمعالذيكالماءالقرآنلة@

والرضيع،الصيله

ضونويمرمرةالأقوياءبهايختمعالتيكالأطعمةالأدلةوسائرالقوي،والرحل

أصخ@الصبيانبهايتفعولابها@خرى،

كثيرأ@ىنبميةاب@الإسلامشيخعهينقلكماالرازي-الإمامقالوقد
عليلالفيرأيتها@ماالفلسفيةوالمناهجالكلايةالطرقتأملتالقدكته-

ا@لقديمة@لمرحطكلمحموعةحديدتمير@رحديدف

ثعا(ما-2ص@الرل@لمحل@طرو@لؤت@@و@ي@)

@اسالة@تهححة(1)
@لقامرةيف@ليمطع@6اصح

@لالعة@ت@@ححة(2)
1اصح 1 3

2ص@لي@ة@للة@لكمعلمص@لر@م@لحمي@(
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مثلجربومنالقرآر،طريقةالطرقأقرب@رأيتعليلآ،ترويولا

معر@تيمثلعر@تحرشي
@ا

(1)

أ@صت@اوقد
لي

الموكحوعهدا
ليوالعقولالطباثعلمعد

العصرهدا

وفيوالبيان،الدعوةفيتهموب@الألياءومهاجوسما@طبيعةفهمص

الصناعبةالأسايىوطغتالاس.معجانهموفيالحاصةحاتهم

فيالناصصارالحديثةوالتنظيمالدع@ةوأسالي@الكلاميةوالماهج
ولمالقرآنفهمعليهموالتوىوميرتهمالأنياءلطريقواستهانةبلعملة

تزالولاوتكلفك،تأويلاتإلىولحأواالحكيمأسلوبهتدوقيستطيعحا

هوالقرآناسلوبيزالولاالمئالية،السيرةهيالدعئديالأنبياءسيرة

كلفيالقلوبويفتحالعقولئقنعالذىالحكيمالبليغالفطريالأسلو@

)تريلةالثافيوالدواءالواليالبيارطبقةوكلجيلكلويحد@يهعصر،

@احكبممن

التأثيرفيهاويؤثرويطبعهاالفطرفأعماقيخاط@

صالتريللقلبعلاحهوفيتوحيهه،وديباثه،فيظاهرةوالحكمة

طريقأقصر

المادية:والأسبابالإتهيةالإرادةبينالأنبياءدعوة

ليالطليقة،والصثيئةالقاثوالسلطانصاحبهو@سحاله-الحه-إد

فلكيعلمالذيوالشهادة،الغيبعالموالتبديى،والتعجير4والإبدالخلق

إلاسلطانلاوألهالمشهيالكونهدايعلمكماالمححوب،العي@

لاوالبا@أمرصحا@يةعليهتخمىلاوالديإرا@ته،إلاإرالةولاسلطاله،

العبادوأمورخنقه،الذيالكونأمورئصر@شؤولهم،م@شأرعهيذ

فؤتىوالخبرةبالحكمةكله@لك@أمورهم،ناصيةيملكالدير

1صتجيةلاس@@لر@ت(1) أس4،7

ثأ6لللويالألاء@لهة:(2)
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وشعدوارسله،علىأنزلهالذيوشرعهتوحيههإلىيتسلموا@نللنلس

والحيرة،التيهم@ويخرحهاوحده،فداهإلىويمئهاخبرته،"حكمتهلآثلى

أنزلهمافكلوالبصيرة..الهدىك@وإلىوالخرة،الحكحةظحطإلى

وئع@نالضلال،سيقيهمهدى@للمؤمنينورحمةهدىهوزسلهعلى
لحيد،ولاتختلفلاالتيالكرىالك@يةلالن@ويصلهمالطرممق،

المناهحدروالتخطوالحيرةوالقالقالكسيرحمهمورحمة..
ح@ارهإلىيطمئونلاتهويصلهمحال،علىتثبتلاالتيوالنظريك

حولهم،منالناسومعأنفسهممعسلامفيويعيمثونكسفه،إلىويسكحود
ولوالهاتهرضحانإلىوشهون

ولقوتركي@االم@مى،إشاءإعاثةليفريدمهجالقرآنيوالمنهج

ئتقةتحدهاحيثالحالصة،الفطرةلق
فيه،تعيشالديالكونمع

ولاطة.يرفيالكون-هداتحكمالتيالنمعضتسية

والأرص،السساو@تكخلقك@يةشنةالحقانتصاراللهحعلوقد

لحكمةتطىءقدلاشةوالهارالليلو@ختلاف

لااتهؤعدالةولكناثه.يقدرهاغايكبهاوتتحققا@ه،ايعا@

ولحكدتحققه.واشظلىصدقهلاعتقادإلاالإيمانيتمولاوعده.اللهئحلف
يستقدملا@جلاقه

يستر.ولاعنه

الأنبياءتلىيححفطالذيالوحيدالكتابوهوللقرآن-القلرع@إن"

ووصوح،باشمراريلاحطدعوتهم-وأخبلىحياتهموحيادث
ئعثياالأنياءأن

فيوئعثواعليها،ئائرةلدعوتهم،معارضةخانقة،مطلمةبيثةفيدائمأ
ماكلوكانالأسبابفينموفقرشديدضعف

وئلكمالمنإنسانبهبعتز

وتحتكفتهم،وفيئكلداثهمجانب@يالماديةوالأسببوأنصاروشغ

إليهيرقىلاالذيالإيمانإلاوكقتهمالأنياءجالبدييكنولمتصردهم،

اللهعلىواعتمادنفاق؟ولاطمعلولهلاالذيالكاملوالإحلاصشك،

وحسنوالتقوى،الصالع،والعملعبييتميعتةعلى3واطرإليه،وابتهال
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بقيمتها-ئستهانلا@ريا@فلث-كلإلى@ريادةالثاصلة،والأخلاقاسيرة،

رسلنالننصر)إنافقال.بمصرهااتهتكفلالتيالصحيحةالإيمانيةالدعحة

وقال:1(،5أغا@ر:افشهاد@يقومويومالدنيا،الجاةفيآمنواوالذين

وقال:1(،2المجاثل@:أعزيز@قويا@هإنوزسلي،أنالأغلبناله)كب

خندن@وإنالمنصورون.لهمإنهمالمرسلينلعبادناكلمتناسبقت)ولقد

1الصالاتأالغابو@لهم 7 11 7،31 0 0

هدهإلهي.ووعدثالةسنةهده
لله،دعيةكلفيالحقيقةهي

ربللهقلولهمالمؤمنونديهاويخلصالعاد،لربالعادفيهايتجرد

فيكلهاالأرضقوىقامتولواللهلإفنمصورةغالبةإلهاالعالمين..

الذيرالعليممرهونةالقاطع@وعدهالثالةالحهشثةولكنطريقها..

لاءيحققهاجن

والرسلالأنياءقصصمنتعالىالمهحكاهماأدالقرآنلقرىءلاويدو

القومونأل@@،ومفامر@ومحلىلكمعلىضاتسلقيتهومادبمحتهم،و@حو

كفتاليالشعواءوالحربواحدة،قوسعنورميهملهاوتقرهمعليها،

تقع
ائما@

وينأعرل،فقيرصعيفبي@
تملكقاهرة،قويةعيةحماعة

جميع

تمطاغية،مستبدملدأوالأسبا@،
دائما،واحدةجمحةاد-

التصلىوهي

الأقوياءالأغياءوهلاكولقرهم،صعفهمعلىوأصحالها،الويةالدعحة

قبولهمأوالدعيةلهذهخضوعهمأوو@طمقمهم،قوتهمرعمالجلرةوالملوك
ألهالقرآنلقلىمح@يبدولها،

ال@هوفدرةالمصاثفك-منلبسمقصودشيء

هيالتيوالاتفاق،المختتعرفولاالمصا@نكتعر@لاملةانالمحيطة

الإيمانإلىدعحةوأنهمتمر،شطردشيءوألهالحهلاء-الضعثاءمطق

تثاءكفوئصرفهاتملكهاتزالولااثصبداحلقتالتيالكاملةلالقلوة

انلعدتضعفولمتعطللموألهاتثاععمتىوتعطلهاثاء،متىوتمئغلها

م@68و@لالاء@لوة(1)

3ص@لصر،@ملآد،طح@@يلىة@طريق@@يا( ث@ا-46
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الحلقليلشتوأنهاأرادت،م@ملكتهاأدسعدعهاتتحلولمحلقتها،

ليوالغلمةوالنصروالإبدل
الإيماد@ق@ةإلىدععإ،الألسا@،إلىحاحة

للالكسلىوتهيثىوسحالمحتهالباطلوبضعصللبقاء،وصلاحيتهالحق

)بل9(،4أسأ:ئعيد@وماالاطلئبدىوماالحقجاء)قلوالالدحلىة
ال@تصفونمماالويلولكمزاهق.هوفإفافيدمغهالباطلعلىبالحقنقذت

ماوئعاجفاءأ،فيذهبالزبذفأما@ةالأنياء81(،أ
فيفيمكثالاسيخفع

1الرعدأ9الأمثالاتهيضربكذلكالأرض، 7،)0

الله.لهيقد@الديالقوىالحقربهممنلالحقالألبياءحاءلقد

3اللهلهيقذ@الديللحقيقفالذيفافم@
واللةالمقررالناموسإد

ويكونجذ،هماكيكودإنمالهو،هاكيكودألاالوحودهدافيالمطردة

مصيرتقرروقدالعلىص،الاطلعلىالأصيلالحقدجعل@حق،هاك

روالإلىفهوالباطل

أوزلد@عذولكهطايخأرالاويدوويحمحويعلويطفوالباطلولك@

يطلوالحقيه.تماسكولالهحقيقةلامطروحايدهبأريلثماحث،

سعصهميحسهور@ماساكنا.ها@ئأ
ولكهمك،أوصاعأوكلىأوانزوىقد

التيالحقيقةهذهيخالم@الحياةواقعأدأحيالآللسلسئحيلولقدالباقيهو

كألهئتفتأالاطليدو@يهااليطالمتر@فيو@لكالحبيرالعليميقررها

الرمان،م@فتر@إلاهيو)نمغلو@كألهئزوياالحقويدو@يهاغال@،

قامالتيالاقةالأزليةالسةتحرفتموالابتلاء،للفتنةيثاعامافيهاا@هيمذ

سحاءسحاءوالدع@اتالعقاثدعليهاوقامتوالماء،الأرصلناءعليها

المط@اوهذأ
تعالىاللهعلىالوكلإلىدع@ةالقرآنيةالقصصم@

السيرةوحس@الدعوةعلىوألاعتمادوالمكاد،الرماناحملفوادونصره،

النصرمعجزاتوأنالرمان،وقساالجؤاكفهروإرالصالح،والعمل

8اء68-والأد@لىة(1)
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منالرشلبهاللهأكرمماالقرآنفكرلإذاتتكرر،الالهيةالقدرةوعجائب

مافكرالأعداءعلىوالغلبةالدعاءوقولالمين،والفتحالنصر
يئمجع

الله،رحمةفيوئطمعهمالتجرلة،هذهعلىلدعوتهموالحامليىأتاعهم

من)رحمةأيوب:لبمابهاللهأكرمماذكر@عدمايقول
ىوذكرعدنا

الأنبباء:أ9للعابدين
منونجيناهله)فاشجبناةيون@صويقول4(،8

علىلامه@ويقول:ه@(،الأنياء.أ@المؤمنينننجيوكذلك@لغم،

1ةأص@المحنيننجزيكذلكإناوهوون.موس 2،01 2،)1

1أص:@المحسنيننجزيكذلدإناياين،العلى)صلامويقول. 3،0

1 تننجزيكذلككدنا.من@نعمةلوطقصةدكرلعدماويقول1(،3

كبيراجزءأتكونالتيالقصصهدهتكنلمولدلث5(،3القمر:أشكر@

وفكرىموعظةهيإنحاتلريخية،معلوماتماثةأووتسليةفكاهةالقرآدمن

عرةقصصهمفيكان)لقدوتشحغوتقولةوتوحيهوإرشادودعوةوحث،

وتفصيليديهينالذينصديقولكنئقرى،حدئأكانماالألببلاولي

1ةأيوسف@يؤمنونلقومورحمةوهدىشيءكل نقصوكلا@1،،1

وموعظةالحقهذهفيوجاع@فؤادك،بهنثبتماالركلألاءمنعليك

1هيأ@للمؤمنينىوذكر 2 0

فيإن
وقوةالحالدة،المحهضةإلىالقلو@للفتلبرةالقصصهذه

ياءديماوحكمتهالعطيمة،ال@ه

اتهفةهذهكانتلقد
)أنؤمنقومه.لهيقولفنوحجم@عمع

1ةالحراءأائىذلون،وانجعكلك مسنغبثااللهإلىمنهلاويقول1،،1

)لولق@ه:يفولولوط0،،1القمر:أفاتصر@مغلوب)إنيةضعمهعلى
لهيقولوشعيب0(،8أهي:شديد،ركنبلىآويئوقوةبكمليأن

ر@كولولاضيفا.يخنااكلضوإناتقولمماأنفقهما@ةقومه

9أمحدبعزيز،عليناأنتومالرجمناك نفسهعنيقولوفرعون1
وص

ليئيمقرم:ياقال:قومهفيفرعونونادىووقاحة:إصر@حةليم@سى
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منخيرأناأمتب@رون.أفلاتحتيمنتجريالأنهاروهذهمصرملد
هذا

م@جاءأوف@بمنأسورةع!ئلقيظولاببيئولابكادمهنالذي

..(53-51الزحر::أمقترنين،@لملائكة

العذة@ود@الخولأوالطولطذ@كانتفقدإليهائعث@االتيأممهمأما

لقومه:السلام-عليههي-قولمروقدوالضروع،الزروع@وف@والعتا@

@وعونوبخاتوبنينبأنعامئهدكمنعلمون.بماأمدكمالذي)وانقوا

1العراء:أ 32-1 آفين،ههنامافيأتتركون@ةلقوسهصالحوقول4،،3

بيوتأالجبالمنوتنخونهضيمطلعهاونخلوزروعوعيونجناتفي

1الشحراء0أ@فارهين 46-1 3أرإنيدال@لقومه:شبوقول9(،4
1

النتيجة؟كانتماداولكن4(،8أهيبخير@

كميروا)أتمتعالى:قوله@يمحمحكلةاقرأها
أهلكنا

منقبلهممن

مدرارا،علبهمالماءوئرسلنالكم،ئمكنلمماافىضفيمكاهمقرن

بعدمممنوأنثأنابذنوبهمفأهلكناهمتحتهم،منتجريالأنهاروجعلنا

..(6الأنعام:رط@ينآخرنأقر

الأبلثيرتحدأعظمفهيالقرآفىفيالمكررةإبراهيمقصة)أما

علىثليلوأعظموأصحا@ها،سقوتهاللاستخفا@@تاهدوأعطمواستق@لا،

علىللإيمانآحديىانتصارائسحلوكادأربا@ها.عنغنائهاوعدمضعفها

ط@لعلتىوقدالرك،على@ظاموالتوحيدالمادة،علىوالروحالشك،

والآلهةوالمعدةالماثةوعباثةوالسلطانالقوةسحولهماعلىثائرآحياته

النقيالتوحيدإلىدعوةإبراهيمحياةوكطتالمحيفة..والقوىالزائفة،

يخلقوألهشيء،لكلالمحيطةالواسعةاللهلقدرةوتحقيقآالخالص،

@الأش@

عنالأسببويفصلويملكها،الأسببيحلقوأنهغذم،من

المسات،
دمااضد@مهاوشتحرحوطبيعتها،خحاصهاالأشياءعنويتزع

ثاء...وئسخرهالماثاءومتى

ئعةاقالمسرلةللماثيةتحدياإلراهيم،حياةكانتلقد
عصرهلي
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تهوقدرباقهللإيمانومثالااقه،ثونمىأرلالاواتخادهاالأسبب،وعبادة

ثحرقوهوقالوا:اليرانلهالناسأشعلععشيكلفوقإراثتهوأنالمطلقة،

خاضعةالنلىبأنيؤمنإلراهيموكان@طنجاعينكتمإنآلهتكموانصروا

هيإنماعنها،ذفكلادائمةطبيعةلهاالاحر@قلي@تعال@،اللهلار@ثة

الزمام،أمسكأراد@ذاالحافلهااطلقلىاد@ذافيها،أمانةمودعةطيعة

قلنا@كار:وهكذاواثقأ،مطمئنامؤمنأ@يهادحاضوسلام،بردإلىوحؤلها

فجعنامميهدأبهوأرايراإبراهيم.علىوسلامأبرثأكونيناريا
محهاقهشنةكانتوهكذا0(،7لملأ-الأنبياء.أ9الأخسرين

(1)

لهئحضع

"ديهتحارمالهويخلقالأسبب،

قصةإبراهيمقصةوتلي9
الماثيللعقلالصلىختحديهاليموسى

سلطانلاطبعيةجامدةأبدبةكقيايخنوالحو@م@الأسبابإلىينظرالدي

للديروبلاثيحنةوجاعتعليها،ئحكمولاتحكمقاهرةوقوىلأحد،عليها
ماإلىتطرأنعنأ@صارهموكئتتميهرهمضاق

مىوإلىالأسببصراءهو

فوقهو

شيعلىاسطبقتقدخانقة،قاتمةيثةمصر@ىليموسىيولدا

وج@همفيوسدتالا@طباق@كلائيلإس
شقيحاصر@،والألو@المنافد

ومخرةقاهر،وعدوسفوس،وذلةوسائل،وفقرعد@قلةمظلم،ومستقبل

محتوم،معلممصيرهاأمةتح@ي،ولا@ولةندافعق@ةلاطالمة،
خلقتقد

والفناء".لثقاء

فصةوتحضي
وق@هفرعورويهلكالله،عينعلىوحياتهموسى

@وأورئاالصعفاء@لفقراء،بهرائيلبوويملكالأغنياعطالأقوياءالكبراء

وتمتنيهابوكااتيولخربهاالأرضمثارقئستضعفونكنوا@لذين@لقوم

محا@لبهدص@ل@ح@د@ن@ثيبر@يمنصهنمصل@كل@(1)

181ص.*،13815سة78،@لعس@رر،محلة@كل@(2)

9و@لأساء09-@لرة@للري،
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فرعونيصنعكانماودمرناصبروابماإسرائلبنيعلىالحشىربككلمة

ك@1(.الأعرا@.أ@بعرضونكانواوماوقرمه

ما"
سروماوممره؟عصرهديقوةأعظمبهاقهرالتيالقوةهي

العدولهواجه@االذيسلاحهموماعلى@كلدائهم؟إسرائلبيالتصار

ثا.التائر؟الحانقالمحيطبهو@خضعواالكاسرالقاهر

قصةاقرأ
ليموسى

أنترالقرآد-ليورتكماالكقد-هدا

وتؤواإسرائيللنولهوانتصروقومهلرعودموسىبهواحهالديالسلاح
إلىالدع@ةواالطاعةا"والإيماد"9هووحولهامصرفيوالزعامةالامامة
القصةتضاعيفليوالدعحةالطاعةوهدهالإيمارهداويتجلىالتسا،

"وطاولها..

منأعظمطاعةولا"
طاعة

الإلهي،للأمرواستسلامهوانقياثهمحسى
الطقشديدوهوالموتور،الثاثروهوعصره-ملركأعطمإلىلالونجهئؤمر

إلى@انصبالنار:منقب@عنيبحثحاءوقدديقالالسلطاد-عطيم

الرلوبيةيذعيجثلىبلاطإلىويت@ه7(،1الارعك:أطغى،إنهفرعون

وكطهوليوحهاثه،دع@هفيوشتمرالقفار،الواحداقهإلىفبدعحه

يمتححتىوإرثاثه
خيروهوبالحققومهوبي@ليةاته

لمامطاهرهأبرزالإيماد@يوتحفى9
موسىر@بى

السثحالحرأمامه
طبقتيبي@وق@مهوهومتر،ولامتقذمفلاالهائح،العدو@راثهومن

ئمحا@)قالفزعوفيجرعفىإسرائلبوويناثيهالرحى،
إناموسى

أنيعرفالإيمان،قويالجثئى،ثاتولكه1(،6ةالعراءأ@لمدركون

ريمعيإن)كلاوثقة:صرامةفييقولوعده،وئنحزعبدهلاصرالله

..(62ةالشعراءأسيهدبن،

موسىبهاو@حةالتيالقئالله،إلىوالدعرةوالطاعةالإيمانكانلقد

مدني@،أرقاهاالأرض،وجهعلىأمبراطوريةأعظمبهاوقهرعصرهلماثاكل"
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جروتا@اوأعطمهاأسالآ،وأعاهامملكة،وأوسعها

منالمعروتللمألوتومخالفتهاالغرالةفييوسصقصةتقل@اولا

والمعلولالعلةلقالونحاضعةالطيعيالرعلىالحوادتجرياد

فقدوال@سبوالس@
احتمع

له
مى

وكيدهمالإحئحسد
فيوالقاءله،

مدةالحصعياست
ماوالرفله،السيارةوالتقاطالزماد،مى

كفيلهو

معافى،سليماهداكلم@يخرجولكهوالهوانوالإدلالللهلاكلالتعرص

ويحتمعويعيتم@،
له

ديالوقوعمن
والوفاءوالنراهةالعمةفيشديد،أمتحان

والإعراءالقاهرفوالمعرياتالقويةالدواعيتوفرمعويعتصم،والر@،

-

السلطادولهالمضللهجانب،منشديدوإلحعوطدوحمالتببمر

تهمةفيالسحنليوالدحولله،الشيعةالتهمةرالتصاقالاستهها،-وله

واستخفاتباحتقلىالمصريودإليهيطرشعصمن@ردأوكان

كلمصر،فيحكومةأولر@فيهيمكرمنآحرالإسرائيلىوكانكبير،
فلكعكسولك@وتكريم،ثقةكلسوحرمانهذكره،بإحمالكميل@لث

ويتقئدمصر،أريكةعلىيوسصويترلعوسضرهم،الاسسغيريقع

حيثمنهايتبىأالأرضفيليوسفمكناوكذلكالأمور@يها@وزماممماتيحها

6،.5أيوس@:الهالمحسنينأجرنضيعولالاء،م@برحمتنائصيبلاء

وإرشاد:وتوجيهعمل

ورلاطةالقحةمصدرالصادقةالقويةالبليغةالقصصرهدهكالتلقد

والفححوالفوزبالححعالقويةوالئقةالوطيد،الفشرقوالأملالحئتر،
ةالونهحعلىيعملودالذيروالعاملشللدعاةعلىوألانتصلى

فؤادك،بهنثبتماالرصلأنباءمنعليكنقمق)وكلاةالأذياءطريقوعلى

2ههدأ@للمؤفينىوذكروموعظةلحق،اهذهفيوجاع@
0

!،0

8383ص@لاسى@لحل@@للر،دى@لفبهر،نررة@للرييا( 4

ما-001واثياءالو@لرة(2)
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ويؤمناقه،بقوةيزمن@لوحي،يرشدهنير-لمجمحمد-كادوهكذا

@@6(،4ةالأحز@بأمنيرأالهوسر@جابلذنهاللهبلى@حاعيافكاناتهشصر

وأتىالتلىيخمجرىغيرالذيهووالعملالتفكيرسالبويالمهجهذا

الألباب.وحيرالعقول،و@دهىطلالمعحر@

محمدالأعطمالرسولكانلوا
بن

ئمكرعرلي-كرعيمعح@رو-الله-عد

قري@،تملكهاكاتالتيوالوسائللاالإمكانيات9وشتعرضالرعحاءتمكير

المتمددالعالمتورعتااللتيرالعطي@تينالأمرطوريتي@إلىنطرأنهولو

منبهتتمتعانوماالفارشة،والأمبرطوريةالروميةالأبرطوريةالمعمور،

جلىلماالواعي-الفقجهوهومملكتهما-وسعةقوتهماعرفوقدوطول،خول

له
إلىويكتحميعأ،الإنسانيةإلىلدعوتهيتوحهأدالعقل-شريعةفي

إلىيدعرهماوالئرقيةالعريةالامبرطوريتينورئييالمعاصرالعالمسيدي

الحف@ةهدهتملكفمتىقرود،سييكادالديالوصعولقيالإسلام،

حتىتفوقهمابلالأمبرطوريتينقوةتضارعاليالقوةبهآتالتيالئرية

مصيركانوماداينتظر؟أدعليهي@كانمنىوإلىوتدحرهما؟تهزمهما

شقيتلقد3الئفكيرهذاوفكرالاتحاههذاائحهلوالإنساليةومصيرالعالم

ولكار@لصادفالصبحطلوعتوقفاووتأحرطويلأ،شقاءإفنالإنسانية

التاريخهدايخرناريخللإنسالية

منوالإرضادويتلفى@لتجيهفبعمل،ئؤمرنيئي-ولكنه-
السماء

معالضعيفلأنويؤمنبنصرماويؤمناقه،بقيةبؤمنمؤس،ولكنهلئمذ؟

ينصركمإنتعالىأسقولهويؤمنضجف،بحذلانهوالقويقوي،لصره
@ته@

@تهوعلى@بعدهمنيخصركمذا@لذيفمنيخذلكموإنلكمكابىفلا

1عمرار:آلأالمؤمنون،فيوكل من)كمبقرلهويؤش0،،6
قليلةفئة

2القرةأالصابرينأمعواته@ته@بإذنكتيرةلئةغبت ويؤمن9(،4

سبيلفيوالجهادوالتوحيدالصالحوالعملوالايمانالصرعلىالله@مهاعيد

اثه..و)علاءكلمةالمحه

إتي9ةالإيماليالعرضهذا@عدالندويالحسنأبوالأس@اذيقولثم
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فييعيشممنولستالسلبي،والتوكلالأ@سدرلضإلىيدعوممىلت

@الاستعد@إلىالحاحةئنكرمم@ولستوالأحلام،الحيالعا@

لموممى

وقد0(،6الأنفال:أقي@مناستطعتممالهمئوا)وأ@قولهيقرأ

كتبيفيشديدالومأوالدولالشعو@م@ترعمهومرالإسلاميالعالملمت

ديالتقصيرعلىالمسلميى@الانحطاطالعالمخسر@اماذا
الحرليالاصتحداد

ليأورلاع@والتخلفوالصاعي
شقاءأسبابم@سمبادلكواعترتدلد،

إلىوالازث@لىالبناءوم@الضلال،إلىالرشادمنالعالمواتجاهالإنسانة

الهدم

الإللاميالعالمعقليةعلىتسلطالذيالتمكيرهداأعلىض

أنحاءمختلففيالإسلامية-الأممإلىالحظروهوالأخير،العهدفي

لهارسالةلاالتيالأحرىالثريةالقطعانشأنشألهابةككتل-الحالم-

والوساثلطاالإمكانيك@@ميزان@يتوزنللأمم،لهادعوةولاالعالم،لي

وتقرمالماث@،والاستعداد
تملكهلما

أووالتنلسيوذخائر،ثروةس

لمااقهإلىوالدعوةوالطاعةالايمادالكبرى@اقوتهاعنالإعراص

إلاالأحيالسعدللأجيالوالعبرةالقوةمصدرتكىلمالقصصهدهإد"

هيالأنبياءدعحةأدعلىثليلأكالتإذاوإلاالقوي،الإيمانيالأملو@لهدا

اقيوالأحلاقةوالسيصالصفكوأدوالازث@ار،الاشصلىلهايكتصالتي
اللهيرصاها

وتألمتالأسبعارضتهامهماوالفر،المورلهائقدرالتيهي

الدعئهذهأصحابصعفومهماالأعداء،عليهاوتداعىالموىضدها

تقاتلفئة@تما،فئتينفيآيةلكمكانقدالال@ماديا:المرصيةوالسيرةالنبولة

منرهبن@يؤيدواللهالعين،رأيمثليهميرونهمكافرة،وأخرىاللهيلفي

3،..1ةعمرادالأالأبصار@لأوليلبرةذلدفيإنثاء

وفيتلىةبجمالفيكابه،فيتعالىالمحهحكاهااليالألياءسيرةإد
تختل@،لانقطةسينهاتجمعوتكرارأ،مرارآوذكرهائخرى،تفصيل

وهي

ث@8-834صلاسةلمحلد@@ر،@محلة(1)
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بإيمانإماأعدائهم،علىولورهمالمعارصكحمغعلىدعوتهماستصو

وامايسيلها،ليوتثا@يهملهاصهموإحا@للدعوةوقبولهمالأعداءهؤلاء

دهوالحمدظلموا،الذينالقوم@ابر)ققطغولمحملىهم:@هلاكهم
رب

لأنحاماأ@العالمين
"

45)

الإنسالةسعالمحةعيهاتتوقفالتيالله،عدالدعوةهدهمنزلةوهذه

الطيع@ةالقوالي@م@وكثيراالمطرةنوام@أحيالالهاالهيحرقوسحاتها،

والشاثةالعلوحثأوالقوميةأوالمصالحأمابال،علىيحطرلاماويحدت

ا،شرتهدمولاخيرأ،تنيلاالتيالزائفةوالزعامكوالكبرياء،والطموح

معولاالثرقوىمعلهاوليسمصلحة،@بهاالةوالإدللإسلامولي@
الفسادهداكليكودلأدوتناصلتسعىإنماللا،والفسوقوالكؤالمماد

وانوحضاشها،ولاي@هاوفيو)شرافها،سيطرتهاتتالمعاصيهدهوكل

عدهتعدلولاال@ه،عدلهاقيمةللاإليها،نفعهايعح@

لاو@عوصة،جع

ا@هيبالى
الموت،يماحئهاونىعليها،تسلطعدووأيهلكت،وادأيلي

بهادأولاومشكلاتوأرماتترئي،ولاترحملاجارةعلىمةثورةأو

ولا

السائد-التنكير
مع

فيوالإسلاميه،الشعوب@ياليومالأسص-
لهحصعتالذيالمقمولوالمطقالإصلامي،العالمأسحاء

حميع
الطقات

شرةكلمعالماثيةالقئهوالفاصلالميزانأدهوراسخا،إيمالآلهوآمت

وحتىالعاملي@-عقيدةم@وأصبحللحياة،ومنهجعقجدةكلومعوخلق،

تقضهالذيهوالمبدأوهذاتيء@ا،كلقلالصاثةوها@هم:االدي@-دعاة

علىطهروماالحو@ثث،سلهمحرىوماوالمرسلين،الألياءسيرةوتطله

والمتحالنصرسبهاللهأكرمهموما@،والمعحز@العجاثيم@أيد
ع@الأعدأث@فعلوماالمبي@،

2 7



كمجم@ةأنفسناإلىننظرالمسلمين-معشرلدانا-طوللةقرونمند"

ولغاتمختلفة،قومياتف@تالبلاد،فيمنتثرةالعالم،ديمرزعةلرية

طاقات@ف@خاصة،وأجواءبظروفمحاطةمحلية،وثقافتمت@ة،

بينتجمعمحدوثة،"إمكانيات@و@
المتثتتةوأسيرهاالمحتلفةروعها@

والانحصارللغربالخضرع"والعقيدقاا@الهما.ثالةلااثتانلاوحدتان@ا

والسياسقط.المجثةديعلبه

العالمحارطةفيومكانناوقيمتناأنفسنانزدبدأناطويلةمدةومذ

@والمو@الوسائل،منلملكهولماالإمكانيك،وإالطاقاتلهده

الخايم،
كفتنافرىالحرلية،والقوةالنمرس،وعددومنتجاتها،اللاد،وحاصلات

طائةإقليم،ديراجحة
حيى،ديجحةر@آحر،دي

آحرحيىفيطائثة

وواقعمقرر،أمروأنهاوقيادته،العر@ليا@قآمناطويلةمدةومنذ

لألهوآمئامفر،نهليى
المثلوتجددالتطور،ولاالتحوليقسللاوضع

1)تصذؤ@ث@للاانهزمهاالتترأدلكقيلإداالاممتائعةعقيدةوأصجحالقديم

للسياثة،وجدارتهسيادنهوماقتةالغربمعارضةليلا@فكروأصحنا

ليفكرنالادا
حي@علىفلث-

غفلة
والكياسة-والدرايةالعلممن

ايمخترعاتمنوسمناللادلافيالحريةوالقوةووسائلناطاقاتااستعرصا
لمبأنناوآناوالتثاؤم،اليأسعلينافاستولىالذرية،والطاقكالحرلية
علىوعالأالحيافهامث@علىولنعثىوالخنوع،للخضوعإلائخلق

بقطوالنواصيمعقوديمرتبطشالعر@،

وفيباكستان،فيالمسلمونيفكروهكداالعرب،يفكرهكذا
هداتركيا...وفيألدولشيا،

الصطقهووهداالسليما"التفكيرهو

شانأفلأكد@لك(1)
للحا@عرو@للرعد@لهحري@ى@لؤد@لع@لامححي@لمخمعلي

س@حصاعه@لإسححي
بلى@تصاهئتصاه
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الدراسةعلىالمبيالعلميالاستشجهووهذاالماس،يسميهكماالسديد""

الأشياء.وطبيعةالأيساببقيةوالايماد

بلالمنطق،@هذاتؤمنولاالتفكير،هذاتقبللادئاتهاكولكى

هذاعلىلور
التفكيرفيمنهجأ-لهاإنعلىمة،قويةثورةالفكري،الممهج

-@العم@وفي
الثوراتأدصلديالعصليرجعالمنهجهذاوإلىبها،مختصا

من@شا،تغيرآالعالمديالأوصاعتعيروديالتاريخ،فيوأقواهاوأصلحها

بعدالبثريالمجتمعوصححالطويل،الشقاءبعدالثريةسعادةوفي

مل.انالفساد

فيإلاالضعيمةللأممأملولا
التيللأمم-مستقبلولاالمنهح،هذا

فيإلاالدع@ات-وتحتضنلالمباثىتؤم@
المنهج.هدا

قليلالرجعللعقول،الباهرةو@تائجهو@ضلهوقحتهالمنهجهذاولنفهم

الصادقة،الصحف@اونستوحيالماصيإلى

وماالقرآن،فيأعدائهمومصيرالأنبياءسيرةمنعليناانفصقماإن

م@فيهورد
لناوتبي@المستقيم،الخطعلىالتفكيرهذاتعارضرائعةأمتلة

بوصوح
بهوالمحتصرتأعداءهمبهواجهماالديوالسلاحانتصلىهم،سرأد

هو.العالم،فيوالزعامةالإمامةوتوأتالمستضعفة،الصغيرةجماعتهم

منهموجعلناالال@النسا:إلىالدعئالاوالطاعنه@والإيمادا
نابأمريهدونأئمة

موسإلى@وأوحينا4(،2السجدة:أيوقنونأبآياتناوكانواوا،صبرلما

الصحةوأقبمواقبلة،يونكمواجعلوايونأبمصرلفومكمانبوآأنوئح@

الههتنصرواإنآمنواالذينأيها)يا7(،8أيون@:@المؤمنينوبشر

إلىوندعواتهنوا)فلا7(،ةمحمدأسورة@أقدامكمويثبتينصركم

5أمحمد@أعمالكميتركمولنمعكموا@هالأعلونوأنتمالسلم،
ك@..0

الدرسهووهذاالصاثت@البليغةالحكيمةالقصصهذهرسالةلاهده

83ئلحلد@لاسر،محلة(1) 1 5 2

2 7



الفهجهووهذاالفاضلة،وسيرتهمالأنياءحياةعلينائلقيهالديالحكيم

أملولاالقرآن،عليهموسجلهاستثناءعبرسالأنياءسلىعلبهالذيالرشيد

فيإلاالضعيفةللأمم
إلابالعقيدةتؤمنالتيللامممستقملولاالممهج،هذا

لي
لاالسبيلحيي@وهوالحقبقولوافهالطريق،هدا

@السييلقصدال@هوعلىلاطلأيلابسهلاالذيالحقهوهدا

قاصدطريقوهوزسله.علبهسلىالذيا@هإلىالطريقفثمة9(،النحل:ا

تهدي.ولاتوصللاأخرىطرقوثمةالعاية.يتجيزولايلتويلامستقيم

رسلهلسافىعلىوبيانهاكثفهانفسهعلىكتبفقداللهإلىالطريق@أما

أنبيائه.سيرةوعلى

يقصدكأنهيلتويلاالديالمتقيمالطريقالقاصد.اليلهوهدا

إلىيستدالمؤمنونبهيلحذالذيفالحقعنها.يحيدفلاعايتهإلىقصدا

لهايقفلاهائلة،قوةفيؤلفوطبيعته،الوجحفطرةفيالكاسالحق

لهحذ@رلاالذيالباطل،
في

ساجتثتخيثةهوكتجرةو)سماالكون،يةد

لهأصالةلاإذجفاء،يد@وكالزلدقرارمنلهاماالأرضفوق
شاءفي

كذلدوفؤثرضحمة،حقيفةوهذهكالحق..الكون..

معه-الديالحقأنلعرالديالمؤمنبن
حدودوفيشحصياهو

هواقهبأنالوحيد@فلكهذاكيانفيالكبيربالحقيتصلإنمافاته-

المطلقبالحقالوجودفيالديالكيرالحقفيتصل6،،الحج:أ@الحق

مبحانه.اللهفي

يرىلاالهائل،النحوهذاعلىالحقيقةدهذهيئمعرالذيالمؤمنإن

إلاالمقذر-الأذىعليودلووتجتروطغىوانفختضخممهماالباطل-في

لاالوجي،هذا"علىطلىئةفقاعة
يصقرلنتنفثىءمدد،ولالهاوجو

@يتك@لمكأنوتده@
الوجهد.هذا
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الجود؟تراهنيىواصحوهوالحقعربيداالنلىت@هكيفولكن

..(32أيون@:@الحقرثكماقهفذلكم@

ضلوقدالباطل،علىوقعبقدتجيمزهومنتعدد،لاواحدوالحق
ك@.2أيوس:@تصرفونفأنىالضحل؟إلاالحقبعدفماذا"اتقدير

ويتوحهودالحقيقةهذهراكب@ع@الناسيصر@أنلعحيبوانه

ويضلرد!!!الإفكإلىالحقعنلعيدأ@عيدأ

معونرورمثورة،وأرواحممتوحة،@قلو@لقفوبعد،

السماواتقيمأنتالحمد،لداللهم"العظيم:قولهعقى-الله-رسول

فيه@ومنوالأرص@السملى@فلدلدالحمد،ولكفيه@،ومنوالأرص

أنتالحمدولك
الحقانتالحمدولكفيهن،وسوالأرضالسماو@تلور

ومحمدحق،والنلىحق،والجنةحق،وقولكحق،ولقاؤكالحق،ووعدك

ابلهمحق،والساعةحق،والبودحق،
وعليلثآمت،ولكأسلمت،لك

قذمتماليداغمرحاكمت،واليكخاصمت،وبكألث،وإلكتوكلت،

أنتإلاإتهلاالم@روانتالمفدمألتأعلنت،وماأسررتوماأخرتوما

"بالنهإلافوةولاحولولا

والرس:الفدىبينالبشرية

الخيرعلى@ثر@كالقدرةخصائصنممهو@رلعالإنساناقهخلقلقد

@النجدين@وهديناهوالاطل.لحقواط،لص@والهدىواوالر،

1البلدأ 0

لسلوكالمزصجالاستعد@دهذاطيعتهفمي"شاء،أيهماليختلى0،

تنحهأناللهمثئةاقتضتوقدالمرتمع.الطريقوالنجدالنجدير.@ي

فيد@ه@لحكمةالاردواجبهذاتخلقهوأدشاء،ايهماصلوكعلى@لقدرة

هذا@لىجود.ديلوظيمتهويشرهخلقه،شيء@مطاءكلالخدق،
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والثمر،للحيرتساويةلاستعداداتودالكئرهذاإد

لينالتمييرعلىقاثرلهووالضلالوالهدى
أنهكماشرهووماخيرهوما

كامةالقدرةهدهوأنس@اء،والشرالحيرإلىالتوخهعلى
وليكيانهلي

استعد@صورةديصميمه

@.؟
الحارجيةوالعواملوالوجيهاتوالرسالات

محلوقةلأ@هاتحلقهالاولكحهاوتوحهها.@@الاستعد@هذهتوقطإلما

متحليأالدنياهذهالإساد@احاء@ادقدإلهاما،وكائةطعأ،وكائةلطرة،

الرعلىالحيراختلىإناقهعندالحسسيالأدئستحقاعالة،لمطرة

على@طرتهخرحإنالعقدينالأووالإثواك،الفهمقوةسليهسمائشيأ

الخير.علىالررآثر

معالإنسانية،المطرةأنسفسهالوقتفيفيهريبلامماولك@

ئخرىنلامنوضعفنقصمننخلولاالفضيلة،تلكعلىانطهاثها

علىالدنياهدهفيوضلالهالإنسانهدايةأمرتعالىاللهيتركلملموس

وحدهاثطرته
أنبيا-إليهأرسلبلالقيامة،يوملمجازاتهكاليةيعتبرمالملي

)زصلاخلقهعلىاللهخجةوئتيافطرته،مقتضياتلهليبي@هاتاعأورصله
عزيزأاتهوكانبعد@لرسلحجةعلى@لتهلنلريكونئلاوفنذرينمرين
أحكبمأ،

أمةكلفيوأللمههداتهتعالىاللهلعثفلكأجلمن
امممن

عدهمئمفيولاخلقهعلىحجتهئتمأنوتعالىسحالهل@ولما،الأرض،

منوالأنياءالرسلهؤلاءلىسلالضلال،علىلبقائهمبهيحتحردعدر@ي

محاللهميبقىدلاأنفسهمبالبثرللثرالأمورلتتضحأنفمهم،الثر

الثرعيرجملمينخدوابأنئطالبونحي@الدهنإلىتتالوالتيللححة

إلانياقومفينعالى@لتهلىصلماوكذلكعليهم.وحجةلهمئسحةوغملهم

نكادلاعامةمعروفةتاعدةعلىأنفمهممن
جدا.قيلةأمثلةإلامنهالستثني

الحقعلىالناسإتبالسبيلفيعرقلةالثمعوبيةتكونلئلاأيضاوثلك

إباه.وفولهم
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حتىأنفسهمبألستهمإلارش@تهأقهامهمال@هزسلما@ئغتوكذلك

هؤلاءيستعملهاكانالتياللعةكمتوكدلثناما..جلاءالحقلهمينحلى

لفهمتكودماوأقربوالوصوحالسهولةضنهىفيواللاغللدعوةالرسل
إلىالنمسلدعئيكتميالمالبرسلهؤلاءإنئمقلوبهم.إلىوأحىالناس

أسبقهموكانواحياتهم،لهاوقمواعايةالدعحةهذهحعلمابلمرة،الحق

بهيقتدونوأصحابهمأتاعهموكادإليه،يدع@همبماالعملإلىالناس

شاملأاقداء
لي

1مطاهرمحتل@ 0

عتموضوع9وماتزالكلتالطوللنلىيخهافيالإنايةول@@

منالعاث@
الفثرعي@م@والئجلىدينلي@الفجرتحرلةأووالزعصاء،القادة

لألاءغبثهاوقدوالحكماعما
ومدليتهموعقليتهمجهم

بجانبالوليدث

لقرطاسا
(2)

اب@ويحرقهشاء،إداويمرقهوئكؤره،ويمذه،وينثره،يطويه،

أوجوماوم@اهها،وملكاتهاوطاقاتها،الإسانيةالحياةعليهمومالتثاء،
يتقوافلمالقاثة،علىوالاعتمادنيوالتطوالنقليدالطاعةطيعهمىليهاالذ

مطيةواتحذوهانحقة،ولاإلآولاحرمة،ولاحمأئراعما@يهاولمديها،ال@ة

وقدأغراضهنم.وتحقيقورياستهمسياثتهمإلىوقطرةونزعاتهم،لهواتهم

مناعضامهموعدمجاالقادةهؤلاءخهلعليهاحر
وسحوالضلال،الخطأ

والأناليةوالزعكعليها،ركبواالتيطوالشهو@احيالا،التعبيروسؤالفهم

قدوالوطية،الحنسيةوالعصةوالقومية-العردية-
علىثلككلجر

وشككت،بقبادافقةوأفقدعظيصأ،وويلاطويلأ،شفاءالائسةالإلسانية

وسعانقصدهم،وحسنمعلحمانهم،وصحةإخلاصهم،ليكيراتكيكا

@لمآسيدهذهمليءالإنسانيوالاريح@)شرالهم،@قيا@نحتالإنانبة

الرقفيكيرةضعوبتزالولاالمبكيات،والمضحكاتوالمهازل،

ويتدأولونهايلعود@ها،العابثي@،الأغمارالقادةمزلاءرحمةتتوالغرب

1@سئمد@للا@ا(1) @لحاص،@لمله@لملمود،@لإصححي،لححاد@ي@3
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سحطئهايعترلرنك@ر@،حديدةوتحلىبعملياتعليهاوئحرودكالكرف

منهمالقيا@ةيتستمم@الستارعنهايفضحها@@زيحوقدقليل،لعدو)خماقها

الاتيةالأحيالبهوت@تعرالتلىيخ،دلكعليهمئسجلوقدويخلفهم،

كادماالحاطئةوالحتئحالضخفمة،التجلىبهدهوشر
العقيدةبلي

الدليا،فىالسعاثةعليهاوتتوقفالمصير،عليهايتوقفالتيوالإيماليات

المدليةوئكورالصحيحة؟الأحلاقتئمكلوالتيالآخرفليوالمجاة

ئظمالتيوالترائعرته،إلىالإنساد@هايتقر@التي@توالدا@الصالحة،
ليفالترةحياته،

ليوالكسرتقال،لاثلك
الحاحةلمحمتئذر،لا@لك

أماءقاثةإلى
طمعكلسئبرئينوالأخطاء،والأوهامالصلالسمعصحمين

@،الثهو@عليهمتتعل@لاما@،ورلحومقابلمكافأةوطبومساومة،

الناقصة،ومعليماتهمرأيهمعريصدرونلاالزعات،فيهمتؤثرولا

منهمضذروإداالخاصة،ومصالحهمالقاصرةوتجاربهم
الاحتهادفيخطأ

نبههمو@لتقديى
يتما@واولمعليهيمكثمافلمذلكإلىالله

ليكلأنالعراعطسورةفيتقرأولذلك
لهميؤكدأمتهعلىئعث

التالية:الايكمعيواقرؤاحر@،@أماوو.

تتهون.ألانوح@خومملهمقالإذنوحقومكذبتة-

إنئجرمنعليهأسألكموماوأطيعون.د@هفاتقوا@أين.رسوللكمإني

1الحراء:أ@العالمينرتعلىإلائجري 0
5-1

0

9).

إنيتقونألاهود@خوهملهمقالبذعاد@لمرصلبن.كذبتة-

ئحريإنئجرمنعليهوما@سألكموئطيعوناقهفاتقوا@مين.رسوللكم
1أ@لشعراء:@لعالمين،ربعلىإلأ 23-1 27).

إنيتتقون@لاصالحئخيمملهمقالبتثميكتبت-أ

فرله.ليشعر@لقريمحؤش(1)

وشرليطرلي@د@لحطر@
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أجريإنأجرمنعليهأسألكموماوأطيعونا@تهفاتقوائيررسوللكم
الراء141-541(أ@العالمينرثإلاعلى

تمون.ألالوط@خوهملهمقالإدالمرسلين.لوطقيمكذبتالال@-

إنأجرمنعليهئسألكموماوأطيعونا@تهفاتقواأمينرصوللكمإني

1الشعراء061-أاله@العالمينربعلىإلاأجري 64).

تتقونألاشببلهمقالبذالمرسين.الأبكةأصحابلأكذب-

إنأحر@نعليهأسألكمو@اوأطيعوناللهفاتقواأمينرسوللكمإني

1الشعراء:أ@والعالمينرتعلىإلاي 76-1 8

محتلمة،أممفيالمبعوثي@الألاءهؤلاءليىترلطالتيالوحدةهده

الأمالةأدوهوعميق.معنى@د@محتلمة،عصورودي
وهي

الحامعةالكلمة

سالتلقيلوق،سالتلقيوصحةالصدقمعليير
الحكيم،العليماته

الركنهوالي،فيهائعتالتيالأمةإلىأسفل،إلىالإلقاءوصحة

لاوالمعليلهدهأتجمعولاونظامها،والرسالةالنبوةمفهيمفيالأساسي

أدالإلهيةالحكمةشاعطوقدالعرب،لغةفي@ا-الأمالة"كلمة.م@أسلع

أنالأمييىمكةأهلوألهمتالبعثةقبلجمع-العردي-الريولدهايوضف

الأمبن.لالصادقئلقبحه

كلوالزهد@يطمع،كلوالئعدصوالراهة،الإخلاصوكذلك

سفعةأوشحصية،منفعة
أتفقتوقدوالأولا@والعيرةالأسرةإلىترجع

حبعلىالمستقيمةوالعقولالسليةالمطر
الاصحالمحلص،الداعيةهدا

أبلغتكملقدقوميا..):@و@ستغر@أسففيصالعتالولدلكالأير،
رسالة

ري
9(،7الأعر@ف:أ@لناصحيناقحبونلاولكنلكمنصحت@

اتيعواقوميايسعى:أأقصى@لمدينةمنجاءالذيالكريمالموجهوقال

1،.2،02أي@:مهتدونأومم@جرايسألكملاتناتجعوا@لمرسلين.

اكدهالذيالمعنىهروهذا
فقال:لفرعونالسلام-عبهموص-
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إلاا@تهعلىأتوللائنعلىحقيق@لعالين.رترسولإنيفرعرنيا،.

الأعراف:أ@إسراثلبنيمعيفئرسلربكممشبيةجئتكمقدالحق،

1 0
5 ، 1 0

الأنياء@هااتصفالتيوالزاهة،واثمالة"العصمة"هدهفيكار

ليوأمتهمأتاعهملسلامةضمان
لهاستهدفتمماوأمانوالرائع،العقاثد

فيوالتورطالمهالك،ديالوقوعسالماضيةالئريةوالأحيالالأمم

لاأتاعهمونتيجةالقادةهؤلاءأمرفيوالحيرةالسبهات،

العصمة.حقيقة

أححدالإسلام@ثغيقول
لن

اللهححة"كتالهفيالدهلويالرجمعد

مايذكروهوثا،الالغة
يصيالملل-ومقيمهاالبلهداةبهيتصفأنيجب

الله.رحمهبقولعلبهم،اللهسلامالأناء-

عالمانهالأشهاد،رؤوسعلىأد@تالعالم-لهذاله-لدلاثم"
منيقولهفيمامعصحموأنهالراشدة،لال@ة

ئدركأنومنوالضلال،الخطأ
فيينحصروفلكمنها،بدلائخرىحصةويردالاصححمنحصة
ةوجهين

مجتمعينلكونهمالكلامعندهالقطعقحلهرجلعىراويأيكونأنإما

أنلهفيمكنعندهم،محفوظةالروايةوكرنوعصمتهكمالهاعتقادعلى

القطعالذيهويكونأنوئفحمهمعليهمويحتجاعتفدوهبمايؤاحذهم
يقعمعصمرجلمنللنلىبدفلاوبالجملةعليه،وئجمعواالكللامعده
لحالةوعلمهعندهم،محفوظةالروايةتكوناوفيهم،يكونالاحماع،عليه

مضلىهاووجعالائاموعلمهفافعها،نها@وجعالسننهذهوتوليدالانقياد

بالح@ق،ولاالمعاشفيالمتصرفبالعقلولابالرهانيحصلأنيمكىلا

والعطشالجوعأنفكماالوجدان،إلاحفيقتهاع@يكشفلاأمورهيبل

69-65صو@ثب،@لوة(1)
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ملاعصةمعرفةفكذلثلل@داد.إلايدردلاالضردئوالمسخ@الهواءولمنير

عنمأم@نأوكونهالسليم،الذوقإلاإليهاطريقلالهاوبايةللروحاليء

لأنليهضرصريأعلمأاتهلخلقيكونإنمالمسهفيالخطأ
حميع

أشركما

مابمنزلةللواقعمططقحنوعلبم
أبصرأبتفإنهالأبصلى،عدللفبصريقع

خلا@علىالإبصاريكونوأنمؤقتةعيهتكونأنعدهيحتمللاشيئا

أنلكلائلاالعرليفإناللغوية،لالموص@اتالعلم.وبصزلةالواقع

الماء
لذلك،الأرضولمظالعنصر،لهداموضوع

مع
يقملمأنه

على@لكله

ومععقلية.ملارمةبجنهماولي@لرهاد،
ضر@ري،علمفيهيخلقفإلهثلك

تلقيبهايكونجبلية،ملكةلنمسهيكودبأدالأكثرفينلكيحصلوإنما

تجربهويكررالوحدانيتتايعوأندائما،طالصو@سن@علىالوجداليالعلم

الناسوعدوجدانه،صدق
(1)

كثيرةبأدلةعدمميصححبأنيكونإنما

الكذبعهايعدصالحةسيرتهو@نحق،إليهيدعوماأدخطاليةاوبرهانية

أنيشكيالاخىالدعو@ت،واستجالة@كالمعجز@القربآئارمنهيرواوأن

له
نمهوأنعظيمةمنزلةالعاليالتدبيرفي

اللاحقةالقدسيةالنف@سمن

علييكذبلابأنحقيقمثلهو@نلالمحئكة؟
ثمالمعصية،يبلثرولاالله،

عدونصيرهعظيما،تأليفاتؤلمهمأمورتحدثذلكبعد
@حللمس@حب3

ئمةانصعيتحققلاكلهفهذاعد@لعطثان@الزلالوالماءوئولاثصم
من

هذهبظئرالمشعرلونيزللمولذلكبدونه،المقصوثةبالحالةالأمم

@خطأوالمأصابواالأمور،هذهفيهيعتقدونمنالىئمرمميسندونالعباد@ت

اعلمإوال@ه

وهذه@لعلم،وصحة@لعصمةشأنها@يهذاالتي@لجماع@مذهبن

منمنزلتها
منقالبفيأفرغها@لتهوقدو@لنزاهة،والاخلاصالأمانة

@ولتصنعيها:تأ@فأحسنو@ئ@هاتربيتها،فأحسن@رتاماوالد@د،الاعتد@ل

@لح.حقبل@و@ل!صا@رددممصحبكود@ثاعد@س،@لح@أطوسأسكرله@ي(1)

"لمقي@لل.@@@ل@@مد@لحاحة@ذ@لالفةححةيا(
كه8،3اصح
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وإفهمذكرى@لدار،بخالصةئخلصناهم@9(،2أفى:عيني،على
عندنا

4أصالأخيار@المصطفينلمن بحكمالخليقة-الجديرةوهي7،،64

قالولذلكوالاتبع،والتقليدوالاقتداءبالطاعةوالمنطق-والدوقالعقل

حماعةدكربعدماتعالىالله
منبهأكرمهمماوذكرالمكرمين،انيائهس

والبوةوالحكموالكتا@والاجتباءالعالميى،علىوالفضلوالصلاحالهداية

ال@همدىالذين)أولئك
9الأنعام:أاقدم@نجهدامم

والحياةالألبياء،لمحسالرحمانيوالقبولالالهيةالعنايةاحاطتلقد

معيثتهم،وطرقوشسهموعاداتهمأحلاقهموشملتيعيهنها،كنواالتي
أخلاقلينمنواخلاقهمالحيافطرقلي@منحياتهمطريقاللهواختلى

لي@منوعاداتهمالنلس،
بناحتىاللمى،تعهما@لتيالكثيرةطالعاد@

@حب@ووا@شعبهمكانوواديا،شعبأالناسوملكوو@الياضعباسلكوا

اللهإلى
وأصغاختلىوهماكلوفيفيهموسفدتم،وو@ال@النلسشعبمن

وبهمشعوالهم
واتباعهمتقليدهمأصححتىورضامعا@همحبةخاصا

الأسبابأقوىبهم،والثهلأحلاقهم،و@لتخلغوشعئرهمشلىانهمواتخاذ

منبهموتثةاتبعهممنوصلىالله،محبةيجلبوأيسرها@لطرق،وأقرب

حبيب،بالحي@الفتشهلأنالمحين،سيكونانعنفضلأ@لمحبرلين،

يتبدللاالذيوالقنونالأصول،منأصلافلكوأصبحبغيض،وبالغبض

عمةإليهالدعحةوأصبحت@لمكان،و@ختلافالزمان،مرعلىيتبرولا

كتمإن@ل-@البين-ختملانعلىائهوأعلنبىعلانبة؟
رحيم،غفوروال@هننوبكملكمويغفر@ته،ئحببكمفاتبعونياقهتحبون

"3،.اةعمرانآلأ

خطفيالأساسية@لعريضةالخطوطأكبرتمثلالكريمةالابةوهذه
سبر

في@لدينوحقبقةالإبمان،حقبقةفصيرةكلماتفيوتقررالأنبياىدعية

كلااء96-و@لأد@ل@ة(1)
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سولالعكس"البهات،يحتمللاحلاء
الطالمينإلىالميلكاننلد

قالعه!والبعدالمحه،لمخطجالابسيرنهموالبرطريقتهمو)بثاروالكفلى،

ا@تهدونمنلكموماالنلر،فت@سكمظلموابلى@لذينتركنبىاولاتعال@:إ

1أهود:تنصرون،لاثم@ولياءمن عبا@هيخاطبسحانهواثه.(13

الطغاةالجاري@إلىظلميا.الذينإلىتطمئنحاولاتستدوالاالمزيخ@:

بقوتهمالعاديقهروفىالذينالأرض،فيالقوةأصحابالظالمين،

اكليرويعبدونهم
يعيإليهمرك@كمفإنإليهمتركنحالا@لجيد.من

المكرفلكإنمومثاركتهميزاولرنه،الذيالأكبرالمنكرهذاعلىإقرارهم

الكير.

ئانية:الرالحضارة

وشريعةعقيدةإلىيدعولموالسلام-الصلاةعليهمالألاء-)ن"

ئحمئسيكانوالللحمب،الإسلام-هوجديدأ-ثينايحملواو@فحب،
بأنجديرخاص،جديىالحياةسوأسلوبواحتماعوحرةومدني@حصارة

وشعئر،وعلامكودعائمأصولالحضلىةولهدهالرباية،الحضارةيسمى

الحصار@تتسمىالي@الحفار@الأخرى،@الحضار@عنبهاتمتلى

والتماصبل.الأشكالوفيالروحوفيالأساسفياقيزاالحاهلية،

الحنيفية،الحضلىةهدهإمامالجف-الخيلإبراهيموكان

متابعةعلىالمويسمةوفكره،بهوالإيمادتعال@اللهتوجدعلىالئؤ@سة

معواثد@الحياءعلىالضخئسةالسليم،والقب@لسليمةالفطرة
اثه،

ومنهجالحدنيةمذهفيأخلاقهسرتوقدالعاطفة،صرقةوالرحمة،والإنابة

لأو@رإبراهيمإنةو(75أهيد:منيب@ئر@هلحيمإبر@ميمإنالحياة:أ

1اقرلة:أحليم! وكانالحصارفهذهمفمسىيزالولاإبراهيموكان4،،1

وهووئتممها،الحضارةهذهمجذدحفيدهوهويئبه@-محمد-اللهرسرل

بيانها،وشدقواعدها،وأرسىالخلود،عليهاوأفاضالروحفيهابعثالذي

عالمية.باقة،خالدةوجعلها
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لونليبهتسمحولاوالثركالوثنيةتعر@لاالرلايحةالحصارةهدهإن

همهوأكبرإبراهيمدعاءأعظم@كادورماد،مكادئيفيالألواد،س

وبني)وابخبني
ودعوتهوصيتهأكبروكان5(،3إبراهيم:أ@الأصنامنعبدأن

روالزقولواجتنبواالأوئان،صالرجىفاجتنبوا@والأدر@دللأمم

2،.3،13الحح.أبم@مركينكيرللهحنفاء

الدنيا،حطامعلىوالتكالب@،الشهو@علىالتهالكتعرفلاإنها

إنهاوالمناص@،الحكيماتسبيلفيوالتقاتلالمالفحيفعلىوالتمر

فيغلوأيريدونلاللذيننجعلهاالآخرةالدارثتلكعقيدنها.ترللمدعحة

بتلكئعئقةالقلوب."(83القصص:أللمتقين،والعاقبةفسا@أولاالأرض

العفيدةهدهأهلنفوسفييقحمفلاالافاق..البعيدةغلحا،السامفةالدار،

ربهوواحد،لرتغبيدفكلهمالمحه،خلقمنعلى@حدالاشعلاءحاطر

بينوالتييزوالإنسان.الإنسانبينالفصلنعرتلاحضارةإنها

منكلهمفالنمقوالأوطاد.الألوان
آ

بيلعرلضللاتر@ب.منوآدم3،

إناالناسأيها@يالالتقوى:إلاعرديعلىلعجميولاأعجميعلى

عد@لتهكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلنحموأئىذكرمنخلقنثم

."(13ةالحجر@تأأتقحم،

@جناسهاعلى@ختلاتجميعهالالإنسانيةيهتفسبحانه-والله-

بهتقمالذيهرو@حد،ميزان@لىو@حد،اصلالىلرنماوألوانها،

الأفقفلك@لحالصاعدة@لمختوةالجماعة

شعوبأ@لمتفرقونو@لوانأ،@جناساأيها@لمختلفونياالناس.ايهايا

ولاتتخاصمياولاتتفرقواولاتختلفوافلاو@حد.اعلمنإنكموتبائل.

ا.بددتذبوا

هذا@نداءيناديكمو@لذيأيها@لناس.يا
ذكرمنالذيهو

2 9



ليست@هاوقبانل!شعودأحعلكممنالغايةعلىئطلعكموهووأدى..

الألسنةاختلاففأماوالوثلم.التعلىتهيإنماوالخصامالتنر
والأبوان،

لافتزعوالاستعداثات،المواهبواختلاتوالأحلاق،الطبحواختلا@

التكاليفلحميعلنهوصالنعاوريقتضيبلوالثفاق،النغبقضي

هذهوسئروالوطنواللغةوالحسرلئودولي@بجميعوالوفاء

القيم،بهتتحذدو@حدميزانهناكإنمااقهبزادليحسبم@المعالي
هوحقاوالكريم.@أتقحما@تهعدكرمكئمإن@ةالاصفضلبهوئعرف

اقإنوالمواربر@بالتيمحرةوصعلمصبزلكموهوالمحهعدالكربم

عليم

تسقط
مزأدويرتفعالقيم،جميعوتسقطالموارق،جميع

يرجعالقيمةهذهوإلىالبثر،يتحاكمالميزانهداوإلىو@حدفبقيمةواحد

الميزاد.فيالئراحتلات

الأرص!ديوالحصوتالهل@ببجحيعتتهارىوهكذا

واصحصخمويطهر-الناس.علهايتكال@التيالقيمجميعوترخص
يرتفعكماو@حدأصلسوخلقهمللحميع،اللهألوهيةوالتعاون:للألفة

مووهذااللهطلليالنقوىلواءنحخه:ليففواالجحبعبنسمقو@حدلواء

للجن@،العصبيةعقاللسالشريةليقذالإسلامردعهالذياللواء

الجاهليةمنوكلهالليت.والعصبةللقبيلة،والعصبيةللأرض،والعص@ة

منعاريةجاهليةوكلهاالأسماء.بثتىوتسمىالأزياء،لشتتزئاواليها،

ا

وأشكالا،صورهاكلفي@لجامليةالعصيةهذهالإسلامحارب

رايةلارايةةو@حدةرايةظلفي@لعالميالإنمنينظامهليقيم

رايكفكلهاالجنس.رايةولاالبيت.رايةولاالقومية.رايةولاال@ية.

الإسلام.يعرفهالازائفة

منيخاوليرعصبةدعا@لىنننجاليى"يث@رو:@لثه-رسولقال
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مئاولي@عصببةعلىقاتل
مى

@اعصبةعلىمك

وم@بالألصارقفلف@كلتوقال-
فإنهالأدعوهابالمهاجري@.هت@

هيوهذه
المجتمعالإسلامىالمجتمععليهايقمالتيالقاعدة

لونائحققأنالمحثقخيالهاليالئريةئحاولالديالعالمي،الإناني

المستقيم..الواصلالواحدالطريقأليهذملكلالأنهافتخفق،ألوانهس

المحمعة..الواحدةالرايةتحتتقفلاولأنهاا@ه.الىالطريق

راية

الاحتماعوفيلالوجد،العقيدةفيتعرف"الربانيةالحضلىة

ىبتقووالمهجالأخلاقدائرةوفيأ@راثما،لي@والماواةالالايخةباحترام

لذ،والجهادللآخرةبالسعيالكمعميدانوفيوالواضع،والجاءالله،

الحكوماتأنماعوفيالانسانية،والعاطفةبالرحمةالحربساحةوفي

بترحغ
الاستخدام،علىوالخدمةالجباية،جابعلىالهدايةجطص

الجاهلية،لراثنمنو)نقافماالمخلصة،الاناليةلخدمةالتلىيخفيتعرف

ةالض@شروخيراتهاالزاميةالزاهرةبقلىهاالعالموفيالطاعة،والدعتر

الباقية.

غحنتحضارةإنها
وقامتاللهبصبغةوضبغتومراقبته،اللااسممع

@لربنيواللون@لدينيالطابععنتجريدهايمكنفلاالإيمان،لسأ@على

الإيمانيو@لروح

والسيربسيرتهم،والأخذالأنياءاتباعإلىالقرآنيدعوهذاوعلى

لكمكان)لقدفيقرل:ما@مكنبهموالتثبما@لحياة،فيالعامنهجهمعلى

@رو@ي(1)
@رد@و@

عد@الهحمرسحديثصصجحه@يملمرو@ه(2)

ر@يث@
1-13صللاشاد@لحري@بمحم،وحصلىةبر@يمح@لةال@
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يرجوكانلننحةشيةأال@هرسرلفي
كثيرآ@ا@قهونكرالآخروايوماته

الصراطاهدنا@لقولهم:يدعوالأنالمسلمسويأمر1،،2ة@الأحر@أ

@الضالينولاعليهمالمغضو@غيرعليهمأنعمت@لذينصراطالمستقيم

..(67لفانحةاأ

المستق@مالطريقمعرفةإلىوققاالمقيم،الصراط)اهدنا

لعدعليهللاستقامةووفقاالواصل،
معر@ته.

والتوحه@رحمه.@رعابةاللهلهدايةنمرةكلناهماوالاصتقامةفةلالم@

فيال@هإلى
هوالأمروهداالمعشوحدهلألهالاعتقادتمرةهوالأمرهدا

الطريقإلىالهداية@يهالعودرثهسالمؤسيطلبماو@ولأعطم

هيالمستقيم
السطالةصمان

فيوهييقي@.عىوالآحرةالدليادي

الأنسانحركةلي@ينسقالذياقهناموسإلىالإنسانفطرةهدايةحقيقتها

العالمين.ربإلىالاتجاهفيكلهالوجيوحركة

أنعمت@لذين)صراطالمستقيم:الصر@طهذاطيعةصويكشف

.."ولا@لضالينعلبهمالمغضوبغيرعبهم

عليهمعضبالذي@طريقلانعمه.لهمقسمالذي@طريقلهر

حيدتهمئمالحقلمعرفتهم
أصلأيتحوافلمالحقعنضفواالديناوعه

الواصلين.الفهتدينالعداءصر@طإنهإليه..

فيللىشدولا"
الأنبيدرأسهموعلىعليهمالئنعممؤلاءمقدمة

كادوكلماالصلاة،ضلبفيالدعاءمذايئهئالرسولوجعلوالمرسين،

ألربكانوستأودلأهديابهوأشبهلأخلىقهتختقاوأكثرلئة،أتبعالإناد

عده.منزلةوأعلىاتهبل@

و@لوير،القب،من@لئنبعثللأنبياء@لإجلاليطلبوالقرآن

كلمنالمحردةبالطاعةيكتفيرلا@لعاطفي،و@لبالعميق،واقحيل

عاطفة
@لجرقادةوكثيرسللملركوالسوتةالرعةكطاعة@جالل،وحب
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سحانه:فقالالأحكاموتنفيدالضرائببدفعيك@فىولا@الأحز@@زعماء

بهمنوا7فالذينةأوقال9(،لفتح:ا1وه،رونعزورسولهباق@تؤنوا@

حرمتهملهميحفظمادكلأمرولذلكالأعرا@0751،،أوغررومه

ويهونكرامتهم،وسجرحمكالتهميحطماكلصولهىواحترامهم،

فوقأصواتكمترفعوالاأنواالذينأيهايا@لقال:ا@تهم،ويفقد@شأنهم،

تحبطأنلبعض،بعضكمكجهربالقوللهنجهرواولاابخي،صوت

اللهرسولعندئمواتهميغضونالذيإنثعرون.لاوألتمأعمالكم

"عظيموئجرمغفرةلهمللتقوىقلوبهم@ته@امتحنالذينأوئك

"213،:@الححر@أ
(1)

والهدى..الإيمانإلىدعاهمالديالنبيئيوقروأللمؤمي@دعئإ@ها

كجهر@عضكملالقوللهتحهرواولاصوته،@رقأصماتكمتردعوالا
قدالذيالمرلقهذاليحذرواأعمالكمتحبطأن

هوطإلىبهميتهي

لينقوه!عاليم،ولاشمكلريرعبروهمأعمالهم

بعضأ،بعضكمكدعاءبينكمدعاء@لرسولتجعلواالاتعالى:وقال
@ر-الرسول-توقيرضرصرةإلىيدعووتعالىسبحانهلالته3(،6الور.أ

كماالقاسم.أباياةكيتهأومححد.يالاسمه.ئدعىفلال.الأح@كلفي

ياةوتكريمهلهاللهبثريفيدعىإنماسعضابعضهمالمسلمونيدعو

لبي
ولر@ياالله.

لدفلا
اذصلحاتعليهمجميعا-للأن@اءلالتوقيرالقلو@امتلاءم@

اصطفاهمالذي@دثه@خلقوخيرةالتقوىوأئمةالهدىيسمغدهموسلامه-
@حدبينئفرقالاوالرسالةالنبوةئرتالعالمبنعلىوفصلهم

من

.@رسله

كلااء87-و@لأد@لوة(1)
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قالجم@الي-عنالحدري،سحيدأليعر
"

بي@ئخيروالا"

الأنياء@ا

التفصيلصلمجؤ-لهيه-فيالعلماءقالطاالفتحفيإالحالطقال

ثلكعنإلما@هىالأنبياء.ش
منأ:لدلي@.يقولهمنلالرأيهيقولهس

والرع،الخص@ةإلىيؤثيأوالمفضول،تنقيصإلىيؤثيلحيثيقول
فضيلة،للمفضولبتركلالحيثالمضائلأنلاحميعنفصلوالاالمر@د.أو

المؤف@فصيلةلقصيسنلزملاالمؤفنم@أفصلإنهقلنا.إدامثلأ@الإمام

سمسها،النوةحقفيهوانماالتفضيلخ@النهيوقيل.للألمحاد،لالنسبة

يننفرقالاتعالى:كفيله
ئخد

بعضتفضيلعنيهولم@زسلهمن

ففلناالرسلهتلكلقوله:بعص،علىالدو@ت
.@بعضعلىبعضهم

ميإنماالتخييرعىالنهيفيالوار@ةالأخبلىالحليمي:وقال
محادل@

لعض@وتفضيلالكتب،أهل
يلىاالمحايرةلأنلالمخيرفبحصعلىالأنبياء

بالآحر،الازدراء@حدمما@لىئحرجأنيؤصتالاثيينامللي@وقعت

قحصيلالفضائلمقابلةإلىمستداالتخييركانفأما@ذاالكفر،إلىفيمضي

النهي.فييدخلفلاالرجحان،

وايثلىهالرسدلحثتطلب@لكثيرفالصريحة@لنصوصحاتوقد"

حتى@حدكميؤصلا9الصحبحين:فيجاءفقدوالولدةوالأملالنفسعلى

كنمنثلاث9وكذلك:أحمعينأ،والناسوولدهو@لدهمنإليهأحبأكرن
محاهما"مماإلهئحث@رسيلهاقهكانمنالإيمان.حلاوةبهنوتجدليه

والانصباغالرصرل،بأخلاقوالتخلق@لمخلصة@لكاملةالطاعة

@حه(1)
3و@حمد(124رياى(38)لي و@لصصحبحلإصادحدر@سك@،1،/

(6الثثا@نفر@لإحانله

4@لعغ@2@ 4 6 /6.
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والحبالفب،أعماقمنالمنعثالإجروبهذاإلاتأتىلابصبغته،

قلبه.علىويتوليمثاعره،الإنسانعلىيملكالذيالعميق

فيوالتكاسلاليومبالثريعةالعملديالإسلاميالعالمضعفوما
طبقةكئيرصتهاونوماالنفس،علىيثقماكلعنوالابتعادالطاعات،

لضعفإلاالرسولومديبالئنر@لراسعةالديية@لثقافةوالمثقفينالعلماء

دقدانها؟@والدبئعاطفةوضعفكئيرأ،القرآنصهاهتمالذيالإححلهدا

@ومعجز@عجئبومرذلها،نطيرلافعممدرتزالولاكانتالتيالعاطمة

والظم،والعزمالعقلمنمفد@ربأكبرئملألافيل@وهواللىيخ،في
ئىء.تعؤضلاوخسلىة

يائاعهمرطمردالأنبياءهؤلاءيخهائبعثالتيالأمممصيرلأو)ن
فيوالسيربأمدابهموالتمسكرايتهم،تتوالاحتمحلهم،والأنقياد

والطولالحولمنأوتيتمهماأمةتفلحدلاذلي@،ونلعزيربعرركا@هم

الفلمكوتن@تالحفارةوتقدمتالزمانتقدمومهماوالوسائل.والذكاء

ضيترلدعرته،والانتصلىلهوالحبالنبي،هذاباتحإلاالأحمالوتغيرت

والقوةوالكرامةوالسؤددالعزةتنالادتحاولأمةوكلآبت،@مبذلك

الانضمامأوسياستها@لحكيمة،علىئعتمدةالطريق،مذاغيرسالحقبقبة
الذلالاعاقبتهاوليىفلك،يكونفلىالقودة@المعسكر@منمعسكرإلى

آجلا.عاجلا@ووالخيبةاخلي،لداوالانشقاقلذريع،اوالإخفاقلهوانوا

خيرخاصة،بصقةالعربيوالعالمعامة،بصفةالإسلاميوالعالم
اتجحالأخيرالزمنفيالعالضينهذينعلىكبرفقدفلك،علىشاهد

تأمرماعلىوطلبه،بهما@مرإثلىعليهماوثقليث@-أمي-ا@لرصول
روالظهوبهوالافتخارإيىالانتسابعنو@ستنكفاوالزعماء،القاقنفوسبه

ثينهعنالتنضللضر@رةوآناوالحكومك،الأممئماممظهر@ينهلي

والاثراكبةوالوطنيةلالقويةأقطلىهماأكثروآمنوحضارنه،وئحكامه
هووهداعدوا.يهزماولموطرايقضيالمالآنوالىوالفلسفات
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استعماء-وعلىمعدرةولاالعرلي-العالم
انيستطعلملمسه،علىموزع

يحتلولمالمقدسات،وشتعيدالطوللةالمدةهذهفيفلطينمشكلةيحل

فيوالانطي،العالمقاناوالاسلامىالعالمزعامةدىبهاللائقالمكان

يرمكل
ة.حدي@وتض@ةطريفةمشكلة

لأصحابهقال@ذعهاقهرضيالحطاببنعمرالمؤمي@أميروصدق

وهيمروقدالإسلامي،الفتحوقاقلصحابةكبلى،وهمالثام،فيالعر@

ألاس،ئدلكنمإلكم"ةكيرةحكومةرئرمعيتفقلاالذيصنيعهببعض

@االلهئدلك@ليرهالعرتطلبمالمهماباالله@ئكركم
(1)

منهج
القديم:القويمال@ه

حلقةكلاستعراضحروومن
س

الثريةإلىالالهةالدع@ةحلقات

يتجلىكساوتأضلأصولها،وثكالعقدةوحدةحقيقةنتجلى

الله.قدرولقالواقعةالحياةوأحداثوقدر@اللهوبلى@ثةلالكونارتباطها

لأقوامهم.والرسلالألاءدعر@تخحلسوذلث

دحقيتةشعورهمديقيمتهالمسلمي@دفوسفيالحقيقةهذهولإقرار

مطلعمنالمتصلموكهموحقيقةاالعريقنسبهموحقيقةدعونهم،

مهجوهيعليها.والقيامالدع@ةهذهإقرارليثورهمرحقيقةالئرية.
@ته@

لفويم@
@

لقدبم.

والخشوع،الروعةتغمرهكحاوالعب،الدهث@ليأحذهالإنسانواد

يتعرصوهر
اللهصلحاتعلبهمالرسل-مرالمرصولالجهدفلث

علىالمشفرةاللهويتدبر@راثةالمعاندة،الضالةالثربةلهدايةوسلامه-

العنيدةالفعرضةالريةلهذهو@حدبعدو@حداالرسلهؤلاءبرسال

يصوقد
الحهدهداالحصيلةتاويترىيسأل:انللانان

حو@لهاب@لمابةلا(
7

لهو@ثمباء05@لهؤ6،0ص
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مىالنيلة،التصحيكوتلكالطويل،
لدفى

لوح-
محمدبلىالسلام-علمه

ثموالسلام-الصلاةعليه-
المفمنينحهيمنتلاهماوماليهماكانما

الصحام؟وتصحياتهماللهلدع@ة

لالغطويلاعمرااشعرقالديالتافالحهدهداتساوبهلترى

أتبعوهمللودعوتهم،الرسلصاضلالإىيهالناسيكتصدالطول،

الجميل@والأ@والحسنى،بالصبرذلدكليتلقودوهموالاتهاملالسحرية

المير-واليان

وتلكالترية،مطل!مناللىيخ،ذلثمذالموصولةالحهودتلك

بهم،ئستهزأرسلمرالتريح.مدارعلىتنقطع@التيالسيلةالتصحيك

والديلى.الأهليهجرونأولالمثلى،ئرو@اوبالار،ئحرقودأو

الجهد@لثستمحمد-فيجهد@يهاالأحيرة،الرسالةتحيء

معهوالمؤمودهوالمعروف،المشهود

المضفيةالحهيلىتمتم

حيلكلو@يأرضكلليدعوتهعلىالقائميىم@المدهلةوالتصح@ات
3

وكلالتضحيات،هذهوكلالجهود،هذهالحصيلةتساويترى

العنابةتلدتساويشلهاالريةنرى@دحتم.المتاق؟دالحهادهدا

الرسلإرسالعلىلسحا،إراثتهاستقرار@يالمتحليةال@ه،منالكريمة

منوالاستثبلى،والإصراروالإعراصالعنادسعدتترى
يلالهرالحلقهذا

لالإنسادالمسمىالصعير
1 3

جدال.!وللانعم.أدالتدبر.بعدوالجوا@

لالتهالإيمارحقيقةاستقرارإد
الجهد،هذاكليساويالأرصدي

م@المطردةالنيلةالتضحباتهذهوكلالمشقة،هذهوكلالصبر،هذاوكل

جيلكلديالصادقيروأتاعهمالرسل
ا

منأكبرللذاله.الإنسانوجودمنأكرالحقيقةهذهاستقرارولعل

منأكربلعليهاةوماالأرص
أنالأرصتب@لغلاالذيالهائلالكونهدا
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ئوترى!تحستكادلاصائعةهباعةفيهتكود

معينة،بحصاثصالإلاليالكئىهدايحلقأناللهشاكأ@رالةوقد

الجهدإلىم@كولأحياتهنطاموفيضميرهليالحقيقةهدهاستقرارتجعل

@هذهالكائنهذااللهخلقلملعلمولساليقه.وتهاللهبعوفىذاته،الإلاني

فيالإيحانحقيقةتحقيقفيته@@ر@وجهدهبثراكهإلىووكله
ذاته

عيرهمايعرفلاوالطاعةالإيمادعلىيجبلهولمحياته،لطامولي

كإبلي@عيرهمايعر@لاوالمعصيةللشريمحصهأوكالملائكة،

سرنعلملسما
الوححددطامتتعلؤحكحةهالدبأرلؤمنولكتاهذا

كله
الخصاثص!لهدهالكئىهداخلق@ي

ولفلاوبن@
الإلساد.عالمفيالإيمادحقيقةلأقرارلريحهدمن

منصميةلهاتهاخلىالجهدهدا
عاثه

منمخترةوئلةوالرسل.الألبياءهم

الأرص،@يالحقيقةهدهلإقراراخرهمفى.الصا@المؤمودهمأتباعهم

شاقةوتضحياتمريرة،مض@يةجهودليهاسيبدلودماكلتساويلأنها

نسيلة.

علىالقدهدايطويأنمعناهقلبليالحقيقةهذهإر@ستقر@ر

سيكور@حاةوأدأمراره،م@لسرصت@دعايكونوأناق؟نورمنتجى

النافدقدره@ئدو@
لي

تصويرونقريب.فحردلاحقيقةوهدهالوجودهذا

ذاتهالإسافىأكبر@حقيقةوهي
الكونهداكلومنوسماثه،أرصهوم@

الكير!

حماعةأوالبتر-حياةفيالايمادحقيقةاستقرارأدكما
منهم-

معناه

الذيالمستوىإلىوارتفاعهاالألدي@،بالحياةالأرصيةالحياةهذهاتصال

والمحدودبالكلوالجرءلالقاءالفناءاتصالمع@اهألاتصال.لهدايؤهلها

تضحيةوكلجهدكلعلىترلىحصيلةوهيالمطلق..لالكمالالاقص

لأنالطويل،الثريةعمرفييوملحصأويومأالأرصعلىتحققتولو

ديولوتحققها-
متمعلمئر@جيالهافيالئريةأماميرفعالصورة-هذه
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الأجيال!ط@الإليهالتبلغتحاهدوأقعية،عمليةصورةليالور

آفاقإلىتبلغلمالبشريةالف@أدالمتكررالتلىيحيال@اقعأئبتوقد

فيها.بالذالإيمانحقيقةلاستقرارللعتهاكماوسيلةلأيةلهاالمقدرالكمال

بهذهارتفعتكما@خرىبرسيلةالآلاقهدهإلىترتفعلمالثريةالحياةوئط

@الفنر@وأرالوسيلة.

وتسئمالأرص،فيالحقيقةهدهليهااستقرتالتي
أكبرحلماكفتللسامقة،الإنسانتاريخفيقمةكانتالمثريةقياثةأهلها

الناس.يحياهواقعديمتضثلولكنهالخيال،من

أوعلمأوفلفةطريقعرترتمعأنولاالريةترتقيأنيمكنوما

@

مده@أو@
س

إليهنصلأووصلتالديالمستوىإلىلطام.أوالمدا@

لال@هالإيمادحقيقةاستقرارطريقص
و@خلاقهموحياتهمالاس@موسلي

كامل،حياةمنهجمنهايثقالحقيقةوهذهوممازينهم..وقيمهموتصوراتهم

كمامحملةجاتسحاء
ثقيقةشاملةممضلةأوالأولى،الرسالاتليهي

كما
الأخيرة.الرسالةفيهي

منحقيقةالعقيدةهذهأنعلىالقاطعوالدليل
هوالله،عند

هذا

فيالإيمانحقيقةباستقرارالريةبلوغمنالتاريخيالواقعأثتهالذي

فلسفة،ولاعلم،لاالب@ئمر:صنعمنأخرىبوسيلةقطتبلغهلمماحياتها

حي@وأنهاالنظم.مننظامولافن،ولا
الحقيتيبنالمؤمنينقيالمحةفقدت

منسيءينفعهالم
و)نسانيتها،وموازينهاقيمهاانحدرتللكله،ذلك

فيغرقتكما
علىالعصب@ة،والأمراضالفكريةوالحيرةالنفسيالشقاء

توافرمنالرغموعلىالمياثين،ساثرفيالحضاريتقتمهامنالرغم

بجملتها.الماديةالسعاقوأسبا@العفلى،والمتاعالبدليةالراحةعوامل

يرتفعولمأبدأالإسانيةوالراحةو@للمأنينةالسعادةتنللمولكها
صلنهاتتوثقولمالإيمانية،الحقيقةظلفيارتفعكماقطللحياةتصورها

النفس"بكرامةنشرولمالعفيدة،هذهظلفيتوثقتكماقطبالوجود

تلكفيهااستقرت@لتبالفترةتلكفيبهاشعرتكماقط"الإنسانية



وغايةكلهالوجودلغابةالإسلاميللتصورالواعيةوالدر@سةالحفيقة

النتيحةهذهإلىحتمأتنتهيالإنسانيالوجود

جهودمنالمؤمنوديذلهماكلتر@د-بدونيستحق-كلهوهذا

الأرض.فيبالتهالإيمانحقيقةلإقر@رنبيلة،تضحياتومنمضنية،
بروحوتنصلالله،نورمنفب@علىتنطويقلوبو)قامة

وإقامةالله.

مهحفيهايتمثلإنسانيةحياة
@لبسرتصوراتفيهاوترتفعللحياة،الله

الذيالرفيع،المستوىذلكإلىحياتهمواقعيرتعفيهاكماوأخلاقهم،

التلىيخ.@تر@تمنفترةفيواقعاالبشريةشهدته

وموسىوإبراهيمنوحدعوةعناعرضتكماالبمتمريةوستغرص

المصلةالضالةالقياداتمعوستده@الكبرام.و)خو@لهمومحمدوعيسى

محتلفةألواعأالحقإلىالدعاةوستعذ@الضلال.فيالممعنة
من

النار،فيإلراهيمألقتكماالنكال.ص@شتىألوانأبهموئنكلالعذ@ب،

مدارعلىوالأنبياءبالرسلو@ستهرأتوسخرتلالمنثار،غيرهونثمرت

الله.أرادكماطريقهافيتمضيأنبدلااللهإلىالدعوةولكنالتاريخ

صغرتولوالنبيلة،والتضحياتالمضنيةالجهودتتحقالحصيلةلأن

ويتصلالله،نورمنقب@علىينطو@واحدقلبفيفانحصرت

بروخ

لوحعهدمنوالرسالاتالرسلمنالمتصلالموكبهذا

استقرارعنلينبىءالسلام-آزكىعليهمحمد-عهدإلىالسلام-عليه-

هذهقيمةوعلىالكبيرة،الإيمانحقيقةإلىالدعوةاطرادعلىاللهإراثة

هيالحصيلةلهذهلةوأقلالحصيلة.وقيمةالدعوة
حقيقةنستقرأن

أشدهووماالموتيلاقواأنفسهمالدعاةقلوبفيالايمان
من

كلهاالأرضعلىيرتفعونوبهذاعنهاينكصونولاسبيلهافيالموت

كبير.كسبوحدهوهذاربقتها.منويتجردونجواف@ها،منوينطلقون

بهداتثزفالتيللإنسانيةوكسبللدعاة.كسبالمربر.الجهدمنأكبر

الذيالكائ@،لهداالملائكةاللهيسجدأنوتستحقوتكزم.منهاالصنف



ومحاولتههوبجهدهيتهيا-ولكنهالدماء.ويسفكالارضفييفسد

وهوينهض-لأنيتهيأكمانور@لته.منقب@لاستقبالوتضحيته-

الحياة،فيمنهجهوتحقيقالأرض،فياللهفدربتحقيقالعبز-الصعيف

منويحتملبالحيافيضحيأنالروحيو@لتحررالطلاقهمنويبلغ

ماالمشقة
فيبراجبهوينهضبعقيدتهلينجو@لحياة،ضياعأكبرصهو

و@لتحررلهمالسعا@قوتحقيقالاخرين،حياةفيإقرارهامحاولة

والانطلاق،التحررمنالقدرهذاالإنسانلروحيتحققوحينوالارتفح

لترزكله،هذاويتوارىالتضحية،وتهونالممئمقة،وتهونالجهد،يهون

الله..ميزانفيوالسماءالأرضترجح@لتيالضخمةالحصيلةتلد

فيولالمحه،علاقتهملييطرواأنالكريمالقراد

بشأإنالححيد،العنيهووا@ها@،إلىالفقراءأنتمالاسأيها@األمهم

7،.1-15ةأياطربعزيز@ال@هعلىفلكوماجديد،بخلقويفتئذهبكم

@ياللسإد
دعوتهممعرصليالحقيقةلهذهتدكيرهمإلىحاحة

مطليخرحهاومحاهدتهمالهدى،إلى
لورإلىالظلمكمنفيههم

اته

اللهوأنا@ه.إلىالمحاويحالمقراءهملأنهبمتدكير@إلىحاجةلي@

وحمدهوعما@تهلال@هالإيمانإلىيدعودحيىوأ@همالغى،كلعهمعي

بذاته.المحمودوهو)1(،وحمدهمعبادتهمصغيا@ه@إنآلاثهعلى

رصي@رعى@هييا(
كص@نه

تال.أنهرحلعزرئهعىبروييماجح@-@نن-ص

قمعرلينمحيتبلحماول@تصرولي،عزيتلغرالنإلكمعاثييا
و@حدرخلتأتنىعلىكمراوحكمالسكمدو@خركم@زلكملر@نعادييا

وحنكمو)سكمو@حرع@زلكمتو@نعاسبايخأ،ئلكيفير@د@لثماصكم،
ازاألمححرعلىكل@وا

فلكلفصماسكم،و@حد)حل
ملم@رر@"شيأملكيمن

451/"وأحمد2(،775)
ر

تمةانظر06،1771
محمعفي@لحديتتخريح

رود-ل@و@ع@لر@@لحدحت-2/32و@لحي

صعصكلهمالحلقحمغإن
مى@لبز=خنمهكصلصمةعلىكمواولر@ت@
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خلقويأتيلهميذه@أنشاءإن@هوعليهيعرونولااللهيعحرودلاوأنهم

دلكفإنالأرص،لييحلفهمح@م@أوجسهمم@حديد

عليه

وهمالغروريركهمللاالحقيقة،لهدهئذكرواأرحاجةفي

الرسلويجاهدالرسل،إليهمويرسل@هم،يعيوعلا-خلاقه-أديرور

أد
مروئخرحوهمالهدى،إلىالضلالةصير@وهم

الورإلىالطلما@

@وعبا@فداهموأدال@ة!علىعطيمشيءألهمديطحودالعرورويركهم

الحميدهوالضيواته!(1)تعالىملكهفيشيئايدنى

@مقصصمةعلىكمراولرلعرضة،ححقدوولاضآ،ملكهيرد@لكلمو@نفوى،
حلقه

دلكيقصلمر،س
من

ليعلىكامل@سحاله-ملكه-دنشا،ئلكه
ضيءنجهبؤنرولالالماصييفصرلالال@اعد،بكملولاير@ل@لاكادوحه

4ر@لكمم)حمع 7 /2)

ليتمالى@ث@ئمنقرود@ل@@لحل@حمعإن
ثىمصار@ر@نعمصالحم،حل@

فصاحىكله@لكشاصلأ@مهمبملكردلا@لمادو@ن3،وثباثبهم@مرر

دي@لسلطاد@لحفب@
فيوشأممميكثرردوانر@لدسشحاله،مرد

أنل@ر@نهنلكندي@لتاكالمحاع@

@اكلعلىونكربهعلى@ن@،الإلكلكر@مةالإسلامبفررماو@قدو
مى

@يسركلالأرض،
ما@فدود.

ولفولصبكمرجىعلى@نمو@طيمرر

نلككماهلهلهحقسيرالألريةحصانص@طخكيردححر،
الإسلاحي،ر@ل@@ي

ولى
سالنهفبننكفررامدلدكحلكانعو@لىالأمرحمقة

@لارضفيرطط@ل@و@لي

بتبكمبنابنوكلألعنهوكفىو@لارض@@لمو@فيماولذقا@بأ@ن@وكك
ا،.ك@أ@لساء131-تليراهنلكعلى@ت@وككلاخهنويات@يا@نلى--

فيومننكفروا@غ@نموص@وقالمرس.حاكأسوحلعرانرلال

(8أ@ر@بمحبد،لنني@ن@نل!جمبحا@لارض

مله
هي

ابها@لاسثيار@لرسا@@لرسلفيالإدلاميرحلاصة
قد

تجدينإسالتل@فمنربكم،س@لحقجاعم
لفه،

علها(بصلفيممافلمنلي

1لعرنى يفديف@ي@التلى@س8،،0
لنفسه

تزرولاعلهايضلفإن@افلوص

(15ر@.ا@أرسولأاسثحنىسنيننماوطلخرى.يررو@ررة

ديالأجرةير@لكلةمده
ربشأنإلانولكل@لماعف.@ل@سه

لمسه

حا.تدهر@لحقفهما
@لكرامزسلهلارعلى@لحالينرتمن
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يمنحسبحانها@ةوإد
الطاد

رحمته،سعليهمويفيضرعايته،مى

ماالرسلهؤلاءواحتمالإليهم،رشلهبإرسالفضله-لسالغويغمرهم

بعداللهإلىالدعئعلىوثاتهموإيدائهم،إعراصهممنيحتملود

ا
اءلإيدوااصرلإعر

ومناوكرماوفضلأمهرحمةهكداعباثهيعاملإلماسحانهاقهإن

فييزيدورالعبادهؤلاءلأنلابداته.المتعلقةصماتههدهلأر
شيئاملكه

م@يخقمرنأولهدامم،
محلوقاتالعبادهؤلاءلأنولايغماهمشيئاملكه

مالهمثيعتمرالاشدال،او@الإعا@صعبةعزيرةه
صنفلأنهممهميقع

ئستبدل.ولائعادلا

يرىحي@وكرمه،وئةاتهفضلفيويحلىليدهث@الإنسانوإن
هذا

ال@هعايةسينالالعبز،الضحيفالقاصر،الجاهلالصغيرالإنان

الهائل!القدرهداكلورعايته

منصغيرتمعوالأرصالأرض.هدهسكانصغيرسساك@والإلسان

لجموالثصىالشصنوابع
والحومالنجوممنحصرولالهغذلامما

الكونفصاءفيمتالرةالهاثلة-ضخامتهاعلىصغيرة-لقطإلاهيإد

النجومتلكفيهتتناثرالديالمضاءوهذا.@حدو@النلم@يعلملاالدى
اطه!خلقبعصهوإلاإنالتائهةكالقط

منالإلادينالثم
فيويستخلفهئثثه،هذهكلالله

القوىتسخيرأووتركيهتكوينهفيسياءالخلالة-و@ت@كلويهبهالأرض،

لهاللارمةالكونجةوالطاقات
ويتبخحالمخلوقهذاويضلفي

علىوئزلرسول،بعدرسولاالريل،إليهاللهليرسلئكره.@وبربهتئئرك

اتهفضلويطردوالحما@.الكت@الرسل
للبثرالأخيركتبهفيليزلحتى

ماعلهمويقصادس،بهايحدثقصصا
عنوئحدئملأسلافهم،وقع

لهبمويك@أدفهم،نو@ت
عحرومنوطاقك،قوىمنفيهاعما

لئحذثسحانه-إنه-ئمصع@،5
لهذا؟ديقول@،بالذ@وفلانفلانعن



حلاصاوهاكلمكلتك،حلأهاكةلذ@كويقولتركت،وانتفعلتألى

س

اذص،هذهسكادالصحيرسالساك@هوالإنسادوهدافلك،
حتىالكبيرالوجودهذافيالتاثهةالثمس،توايعمىالصجرةالا@عة

تكادما

لماالوحودهداوخالقوالأرص،@الملى@فاطرهرسبحانه-والمحه-@حق!

بكلمةمتلهيحلقأرعلىقالووهوة.@الإر@توخهبمحردبكلمة.فيهوس@يه

لإرادة..انوخهولمحرد

سواك
ورعيتهال@همدى@ضلليدركواالحقيقةهذهئدركواأنخطقاء

والرحمةالمجر@ةوالرعايةالحالصللمضليستحيياأنولجتحيراورحمته

والكرانوالححودبالاعر@ضالماثصة

سلهي
حقبقةألهاجمبإلىمحية،وحدالةلمة@ناجةهده

تجلىحيىالحقيقةلأنالثر،قلو@لالحقئقيلم@والقرآنواقعة.صادقة

لاولالح@،إلايتحدثىدلانزل.وبالحقالحقهوولألهالنض،@يأ@عل

الحق..لجرثيرولاالحق،إلايعرضولالالحق،إلايقع

ومنهجالهدىطريقيتكصالذيإن
المحه

شيئأ،اللهيفرلنيم،

فالنهالخطسر.هوالإنسانإدما
رحمةولكنه-إيمانهموصالاسعنعي

يتنكهوماهمولخيرهمهم،لسحادتهمالمنهجهذالهمفرعلالعباد-مه

سفه@د@فيوالحيرةالثقرةمنجزاعهيلاقيحتىئتكب
حوله.ولبمى

ويذوقكلها،الأمرروتعرفيالخلق،ويفدالحياةوتفدالظاميفدوخى

الحيافظلهفيتستقيمالذيالوحيدللمهجتنكبهمليأمرهمولالالنطس

فيوتشقيم
والسلامذاتها،معاللامظلهفيالفطرةوتحد@لنفوس،ظله

ليه.نعيثىالديالكونمع

شيئا،اللهيضرواالنوالبطىالقوةبلغهاسمهماالمهازيلوالعباد

1عمرافى:آلأ ليوالأمر6(،7
)الذينلهؤلاءيان،إلىيحنجلاهذا
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ألم،عذا@ولهمشاا@تهيضروالنبالإيمانالكفراشروا
1عمرادآلأ 77)

اقه،دبحار-إلصاالكفرفيويسارعودالله،طريقيتكبورالديرإد

وهم
مهمادعوته،يصروال@@@@وهمشيئآاللهيضرواأفىمنأصع@

اصالواومهماالجروت،ليوتعالهاالطغيان،ليولخواالكمر،سلىعحا@ي

وأداهموخداعهموكيدهمالديد،يكودثمادابالأثىاتهأولياء

ل@الشريةلحرمذلدئ@قديمة
الاطلوأهلالحقدعاة

1المائدةأ@المؤفونفليوكلاللهءوعلى ..(51التولة1،0

لاالاسكئرولكنأمرهعلىغالبوا@ه@الغالةهيوحدهاال@هوقوة

هريل،صئيلواه@دهووقوتهاللهولايةعداوما@(21أيوسص.@يعلمون

فتكومهماوطعى،تحبرومهماواستطال،علامهما
الطضوسائلمى

والتمكيل.لطجانوا

الوحود.لهداالمدئرالحكيمالقادرالعزيرسحانه-وحده-وهو

مايكود.الديهوأمرهوأنماصيةاللهإرادةأديعلمودلاالمهازيلوالديد

العظيم،العليبالحهإلاقئولاحولولايك@لميتألموماكادا@هشاء
منبهبضارينهمومانم

1القرغأاشهبإذنإلاأحد 0

20)..

وجذحق

منأرسلنالاوماالرمانمدارعلىالرسلتعئدوإنو@حدةالعقيدةإن

الأنبياءأفاعبدون@أناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلارسولمنقبلك
"

2

الشر.منكلهمالرسليكونأرتقذم-كماالمحة-مئئةاقتضتوقد

1أيهس@:@إليهم.نوحيرحالآإلاقبلكمنأرسناوما@ 0،9

4الحل 3
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اليءلعضيطولاستعراصأالواحدةالرسلأمةيستعرصالقرادإن
عد

عرص
حلقة

وسليماد..وداو@وموسى،ونوح،إلراهبم،قصةع@

ولمصر
وإليمر،الكمل،وثيص@ثرير،إسماعيل،قصصإلىالإشلىةعد

"

مياقإليها@ييهدفاليالمعاليتحلىالقرآنيألاستعراصوفي

صهى

والدع@ات.الرسلحياةفيوقائعصورةفيالقرآنسورفي

للامجالوجدحقالكونهداأنكماوحذ،حنالرسالةهدهإن

ليبتهو
اتهوآيكالخارقة،الآيكلطدمحالولااستقاله،

الكرنلي

توحيالكود@
دلكلدنسوالرسالةال@حد،القاثوالحالقلأله

القاثوالحالق

لفد
كلمةثاتواحدفأمةعليهم-اللهصلو@تالرسل-مصى

بأحر@لعدهمسالاسفإداواحدة،ووحهةواحدة،وعانواحدة،

طريقولامهجعلىتلتفيلاملىعة
"

كلزئرابينهمأمرهمفنقطعوا@

المخورأ@حينحتىكمرتهمفيفذرهملديهمبماحز@

5 3 ، 5

عيفةحسبةصررةديالتنارعهذاالمدعالقرآنيالتعير

مصىثمقطعا.أيديمفيوقطععمزقأ،ليهممرق@هحتىالأمرتلىعوالقد

ولاععثييفكر@يلامضى@رحآيده.@يخرحتالتيلالمزقة@كل

خهعلىوأعلقمضىشيء!إلىبلتمت
حميع

أيةمنهاتأتيماالتيالمافذ

فيالحميعوعلثىمضيء!شعاعأيمهاإيىيدحلأوطليقة،@سمة
هذه

لمامشغولي@مدهولينالعمرة
فحييةنسمةإليهمتنفدلامغموري@ليه،هم

شععولا

لم
للنلم@رحمةمجس@-محمد-النبيينحقمئرسلأنانرحمةشات

فةالأحيرةالرسال@هذهوكانتولوره،اللههدىإلىبأيديهملطحذكالة
من

ص
الحدي@،الكتبوهداعليهمئنزلوأدالرسل،ئرسلأنالله
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وال@هلإلهالمحهوصدقا@ك@هوتزيله،ئكروفىالدى

@يديه.بينالذيمصدقماركأنزلاهكتا@وهذا

(92الأسعامأ

مايصذقلهو
م@يديهلي@

مننرلتالتيالكت@
اته-عد

صورتهالي

ص@إنهوقالتالمحامعحرلهلمحيمالاتحرف@الي
هوئصدقهاا@ه-عد

لهحاءالدقيلالحقحاعطلآلها

حعلدقدالثرائعأماالعقيدة.أصولدي

فيالكرىالعقيدةحدودفيومهاجا،شرعةأمةلكل

دي@أولإنهة@يتولونالإسلامصيكتبونوالدير
لالعقيدةحاء

الكاملة
والرسول،الرسالةحقيقةفيالكاملةلالعقيدةحاءئوالله،شوج@في

الكاملةلالعقيدةأوحاء
الاءيقصدونوهموالجزاءوالحسابالآخرةفي

على

أدئقررتعالىال@ةلسمعوأقرأوهولواالقرآنيقرأونلا
جميع

الذيالخالصالمطلقبالتوحيدجاعوأوسلامه-عليهماقهطصلو@رسله-
بحقيقةالاسئحرواحميعآوأنهمصوره.مرصورةفىللتمركيهطللا

غيبآ،يعلمولالمعآ،ولاضرآلفسهولالهميملكلاوأدهريتهودالرسول،
فيهاصومالالآخرةقومهمألدرواحميعاوأنهمررقآ.يقصأويسطولا

كلبهاحاءالأسايةالإسلايةالعقيدةحقائقسئروأدوحراء..حد-
الكتببهجاءتالأحيرماالكتدوضدقرسول

أصولأنتزعمالتىالئقافةاثلىمنأترالأقوالتلكإسما
الأقهاملتطوروترقت،تطورتقدالسماوله-العقائدما@ينها@العقيدة-
وتر@يها

القرآن!يقررهاالتيأصوله@هدمالإسلامع@يدايعأديمك@وماأ
الحطير!!!المرلقهذاوالقارئودالكتدثليحدر

اقهمياقإلىالقرآنوئير
وأوليمحتوالني-عامة،النجي@مع

خاصة،الرسلم@العزم
عليه،والاستقامةالممهح،هداأمالةحملدي
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علهوالق@اسللايم@،وتحليعه
يكودحتىو@لكإلها،أرسلواالتىالأمم@ي

الححةانقطعسعدوكمرهم،وإيمانهموضلالهمهداهمع@@ؤولي@الاس

وسلامهاللهصلواتعليهمالرسلشلير

أخدناوبذ@
وموسىوإبراهيمنوحومنومكمثاقهم،ابخييمن

منهموأخذنايم؟ابنا:وعى
صدقهم،صالصا@تغليسألكليظاماقا

1الأحزا@07،أأليما@عذاباينللكافروأعذ 8

النيي@حاتمإلىالسلام-عليهنوح-لدنمطردسواحدملتإله
مهمكليئلمهاواحدةوأمالةو@حد،ومهحواحد،ميتاقمحمد--حي@-

أحذنالأوإذأولآالحصرعمم
نم@يثاقهمابخنمن

لآررومكالعالميىإلىالعامةالدعوةوصاحصالكريمالقرآنصص

وهمالرسل،م@العرمأوليإلىعادتم
قلالرسالات-أكبرأصحا@

@يممرابنوعيسىوموسىوإبراهيمنوح)ومنالأحرة-الرسالة

@

سي@الميتاقذلكمتي@عليطلميتادواله
عاده؟م@والمحتاريراته

ديمهحهعلىويقومهاعه،رئتعواوحيه،ليتنقوا
حق@هوواستفامة،أمالة

لرحر@044(ا1@تألونوسوتوحد؟

ليوالحدوالحقالدعحة،فيالحقلي@الكريمالقرآديرلطرهكدا

الحالقؤحدةولي@الوجحد.ولوامرالتوحيدعقيدةو@يرالكونلطام

ومصيرهاونهايتهاالحياةمصدرووحدةلعميدة.واالرسال@ووحدةلمدلرا

التيالامةمجيه@ه-النبيي@-حاتممحمدأمةحملتهاصحمةلتعة@هاو!
لحملاحتلىهاالتاركة،الثريةالقا@لةلقياثةواحتلىهالديه،اقهاحلىها
ع@فعرضودهثممسلمينيسمودمىولكنالرسالة.وتليغالأمانة

حدوالموقفالهدى
ومم

قلو@هملاهيةوخطورتهلالموقفيشعرونلا
@لاالحذ،تعرفلافلىغةلفرسهمالمبين،الحقص

الحقهذايتأفئونهم
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حملعناشرخوالقديتمكرود،همولايتدلرون،همولاحذ،في

حالةإلىواننهماالمقدس،الحقهداسقيمةالثعورودقدواالأمانة،
مى

الاصطافىعولالعس@،للنهوصتصلحفلاوالا@حلال،والحدبالتفاهة

تسألون،)وسوتالأمانةوتخلهاصلتكلي@،القيامولالواحى،
صنسألونوسو@لأحد،ححةللا

كلههذا
إنهموقفوهم@القبامة.يوم

لاتلصااأ@مؤولون
"

2.،4

إيهمأرسلالذينفلنسألنال@الآحرةساح@إلىالقلوبالقرآنويقل

(6الأعراف:أغئبين،كناومابعلم.عليهمفننققنالمرسين.ولشألن

الفرسلس.وشملإلهمالفرسللشملالوا@ى،الدصالسؤاللهو

الحفاياحيهوتمصلالحاشدةالملأعلىكلهاالقصة@يهوتعرص

فيحيونالرسلويسأل@عتر@ود.الرسلحاءهمالذي@يسألوالدقئق!.

شيءكلالحبيرالعليمعليهميقصتم
علجهميقصهوسع!اللهأحصاه

عائساسحانه-كان-وماشيءكلحاضرأكانفقدلعلمسمحانه--
كلعر

وهيشيء
التتيروالتذكيروالتحذيراعميقةلمسة

يوملأيأقت.الرسللأوإذاوره@عطيمأصإده
ليومأخلت؟

مائثواكوماالفصل
المرسلات:أال@للمكذبينيومئدويلالفصل؟يوم

1

ألته
اليملهداأقتقد@الرسلطمالالأرض@ي

العطيمالأمرنلكصالختاميالحابلتقديمهالى،الموعدلهاوصر@
المعئقةالقصاياجميعديللفصلوالحبال.والأرص@السملى@يرجحالدي

التيالأجرةالكلمةوإعلادديها،اللهسحكموالقصاءالأرضية،الحياةلي
والفرون.الأحيالإليهاتتهي

موازينهثقلتفمنالحقيومئذ)والوزنللمغالطةهامجاللاإنه

للمغالطةمجاللا8(،ةالأعرا@أالمفلحو@همفزلئك
لاوالورن؟لي

والموازير.الأحكامسصحةيذهبالديالجدلولاالحكم،فيالتليص



الملاحفحزاؤهلالحقيردالذياكان@ى@موازيهثاقلت@م@
@وأي

المحاةلعدلاح
الحنة،إلىوالعوشةالار،س

الرحلة@هايةلي

الطويل؟المطا@حماموليالمديدة،

باياتاكانوابماأنعهمخسرواالذينفأولئكموازفيخفت

عرالأالأ@!يطلمون

حانت@مد
وحروقدئحطىء.ولايطلملاالدياللهميران@ي

ا

أفىليحاولالمرءإدبعد؟يكسبودفمادا
يحمع

حسرفإدالممسه

3لهيبتىالديفمالفهدات

يومئذويل@ورسلهاللهلآيكلكمرهمأ@صهمحسروالقد

@للمكذين

@يالماثلوالحلالالهولمحاجهةليالجبارالعريرم@الإلداروهذا

الموجمدفيالأحيرالحا.-يقدمونوهمالرسل،سمحصرالفصلمحلس
ليالإندارهدالهمالمصره-

وقعهولهوزنهولهطعمهلهالأوارهدا

الرهصل

م@خيرةلقيةهطكوسعد،
لالممهجئؤم@استقامة،علىالرحمر،عاد

العالمي@،لرتمعلقةوقلو@هاالأرض،أقدامها@يالأماسة،تحملالإل@،
الطريق.ظلامئصيءالديوالوروالتيت،العورمهتتمد

ها
ويلاقونلاقوامهماماضونشمكلرفحا@ةقيةفيماصورأولاءهم

إد@الصتقيمالصراطاللى@يرصالطغاةوجروتو@طترعت

اتحزنوولاتخافواألأالملائكةعليهمتتنزلاستقامواث@ا@تهربناقالواالدين

فيوالدنياالحياةفيأوبىؤكمنحننوعدون.كمالتيبالخةوأئروا

مافيهاولكمالاخرة
أفصلتث@تدعونمافيهاولكمأنفسكمتشتهي

اللهربناقالواالذينإن
همولاعليهمخوففلااستقاموا3
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@يعملونكانوابماجزاءفيهاخالدينالجنةأصحابأولئكيحزنون.

4،..1،31لأحقاف:اأ

متحبالمتعللأرواحويلوحالقلوب،القرآرويستحيض
الصحة

والصالحبر.والنهداءوالصدبفبنللنمييىالآحرة@ي

والشهداءوالصديقينانيينمعفأولئكوالرسول،اللهيطعومن@

أرنيقأ!.،ئولكوحنوالصالحين.

وفيهيخرةمنثؤةليهقلص،كلمتلكرتستجيمشالتياللمسةإنها

فيكريمة،صحبةديكريممقامإلىالتطلعم@ألارةوفيهصلاحسلدرة
فضلمنهيإنماالرهطلهداالصحةوهدهاللهحوار

المصلهوإلمايالها..أنوحدهاوطاعتهوحدهلعملهإساديبلعدماال@ه

با@وكفىالله،منالفضلفلك@العميمالماثضالعاصالواسع

الصدلآهدهإلىتثرقوهيتترتالروحبد
الأمرلهداالآحرفني

وطمأنية.أمل@يوالأريعالقلوبئثعلالجليلالعطيم
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لثلث@لبد@

@لشريفالنبويوالحديثالكريمالقرآنفي@لقصة

وأغر@ضها()خصانصها



ة.،1
11@ط



الشريفالنبوييثو@لح@الكريمالقر@نفيالقصة

وأغراضها()خصائصها

العربيو@لتراثالعمور،اقدمفينثماتهممنذالقصةالربعرف

المختلفةالقصصيةبالأشكالحافل
(1)

كاملبوضوحتدلالتيالكثيرف

العربيالأدبفيالقصصيالعنصربروزعلى
(2)

الحضارةعنعلميشيءكلنفيفيالمستشرقينعادةوعلى

تستحقأدبيةظامرةتقدملمبيةأنأشاعواوالإسلامية،العربية

@لفنمنخاويةوأتهاقيمة،أوفضلأيعنعاريةوأتها@لتقدير،

القصصي

د@لف@نبمررصحمردل@.@@
صرحاضرطماصيهب@@@ننص

24.2 5.

@لق@يماد@الأدب@خيلمرص@ظر@
صبي

1 5

@للنتلتيحكابهفيرلك!لرت@لنرلياقهنا@لبتاد@لمنلررقد

1@ليقاص 5 4 ندوكم@دميبرر،ألكر@لش@نرقوكحلك@ولاقط.0

كاله@ظر@على@لتضة.
لتريح

الإملامنية@لل@
عد@هاثيونعل@قترحمةه

0@لنامرةربله-@بر 1 @يصأ@لف@938
صييت@لحد

4،1

من@لئصة@ر@فمفيينسضللفضة@لعربقتلصعلىنهدوقد

@ييقولبروكلماد@لنىكلىلنل.
ححن@

5رحدر@@يكئ@لنر@مأزليةص

مر

مامأ@ل@مقا@ا@بصأيفرم@لقاصككبلط@لحاميةعربكدالأيرالهتهمو@لند
محالىوفي@لر@لتفلة،لقانل@لحبممصر@سنسمر@لليل،ليبلنممصح@

الأد@تريحو@لحصراى@مل
بي

1 2 8 / 1تال@،طلح@ر@لمرف1 9 62.

3 1



المستشرينبعينيحظرونالدينالعربالباحثي@منكثيرسلكوقد

فيالطريقهذا
@االاستشراقداهدتوكانالافتراء،هدا

لاتفريغ
اثالترلأ

علىعالةوألهلالنقاثص،رفيهثمومنالأمة،ووجدانكيانصالعربي

وحضارتهم..الاخرىالأممفكرمنعيره

ومنالقضة،منمتعددةلألوانحافلأالكريمالقرآنجاءلقد

ففدالتعببر،فيالعربطريفةعلىجاءفدالقرآنأنالبدهيالمعرو@

اليهيلحدون@لذين)لسانمبينعربيبلسارمحمد--@ر-النبيئعلىلزل

1النحلأ@مينعربيلسكوهذاأعجمي 0 عربياقرانأأنزلناهإنا0(،،3

هذاإلبكأويخابماالقصصأحسنعلبكنممقنحنتعقلون.لعلكم

.(3ةيرصفأ@لقر@ن،

القرانبعدالئانيةالمرتبةفيوهوالربف،النبوفيوالحديث"

بهتمتلىءمماالقصصثةبالنصوصز@خرأجاءبي،البيانفيالكربم

"النبوية..@لحديطكت

وطريقةموضوعهفيممنتقلافنيأعملأليستالقرانفيلا@لقض@و

ترمي@لت@الحزة،@لفننةالقضةفيالأنهوكماحرادنه-وإدارةعرضه

إلىالكثبرةالفرآنوسانلمنوسيلةهيإنمامجرد-فنيغرضأداءإلى

الأصيل.مدفهتحقيق

وساثلهإحدىوالقضةش@ء.كلقبلدينيةدعوةكتبوالقرآن

وصور.القيامةثامدشأنذلكفيشأنهاولثبيتها،@لدعرةهذهلإبلاغ

دنه،@فدرةوعلىعلى@لبعتبسوقها@لن@الأدلةوشأن@،و@لعذ@النيم

فيجاءمااخرإلىيضربها...@لتيوالأمئالبفصلهاالتيالرانعوشأن

1موضوعاتمنالقران
0 0

ص@نبري@لحليتفيص@لق@(1)
2

ص@لنرتنفي@تصرير@لنى(2)
1 19.
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إلاحممةيقزرولابهاليواجهإلاقضةيقمقلاالقرآنإن

لاإنهواقعيوسطفيواقعيةحركةيتحركإنهباطلأ.بهاليغير

الفني!المتاعلمجرددصصهيممقولاالمحرد،للنظرحقائمهيقرر

عرضها،طريقةو@يضوعها،صفيالقرآن@ةالقضةخصعتلقد"

الدينيةالأغراصلمقتضىحوادثها،وإدارة
"

هذا@لحصوعآثلىوطهرت
الكاملالخضوعهداولكنقليل،بعدلهاسنعرضئعينةسمكفي

بروزيمنعلم@لولاء،تمامالغرضبهذاووفاءها@لديني،للغرض

فيالكبرىالفرآنخصيصةولاسبماعرضها،فيالفنيةالخصائص
الدينيالغرص@بينيؤلفالقرآليفالتعبيرالتصوير..وهيالتعببر،
ليجعلإنهللوالمشامد.الصورمنيعرضهفجماالفني،والغرض

الوجدانحاشة@يخاطبالوجداني،للتأثيرمقصودةأداةالفنيالجمال

بحس@ئيالرفيع@لفتعالحمالهواثو@الفنية،الجمالبلغةالدينية،

ى@لرفغ،إلى@لفقيرتفعحينالديني،@لتأليرلتلقيالاستعداد
التيالجمالرسالةلتلقيالنف@تصفووحينالعقبدة،عنالتعبيرمستوى

1الكمال.حذالعقيدةفيتبلغ
0

المناسباتومذهومناسبات،مواضعفيالقر@نفييرد@لقصص

النيو@لحلتة@لقضة،مساقتحدد@لت@هيأجلهامن@لتصيساق@لتي
تنسيقابها،تؤقى@لنيو@لطريفةعليها،تأتيالتيوالصورةنها،تعرض

دورهاتؤلمحيوبذلكفيم@تعرص@لذيوالفنيو@لفكريالزوحيللجؤ

المطلرب.إيقاعهاوتلفيالنفسية،غابتهاوتحقق@لموضوعي،

@لققةلأنالقراني،@لقصصفيتكرارأنالكأنأنلسويحسب

أنهنؤكدالفاحصةالنظرةولكتضق،سورفيعرض@هايتكزرقد@لو@حدة

@ل@ر@لبق.(1)
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ما
من

ناحيةمنو@حدة،صورةفيتكررتقدققحةمنحلقةأوفقمة،

الذالقدر
حلقةتكررتحثماوأتهالئياق،فيالأ@اءوطريقةيساتي

@لتكرارحقيقةبنفيتؤديصجديدهنالككان

فيها،تصرفأأوللحوادثخلقأهنالكأنفيزعموناناسويزيغ

ولكنبو@خ-يتقيدلاالذيالتزويقبمعنىالفن-مجردإلىبهيقصد

فيينظرمنكليلمسهالذيالحق
الفطرة،مستميموهوالقراد،هذا

الذيالقدرتحثدالتيهيالموضوعيةالمناسبةأنهوالبصيرفمفتوح

موضع،كلفيالقضةمنيعرض
وخصاتصالعرضطريقةتحثدكما

اءلأدا

روايةكتابلاحياة،ومنهحنظام،وثستوردعوة،كتابوالقران

بالقدرالمختار،يجيء@لقصص@لدعوةسياقوفيتلىيخ،ولانسليةرلا

الضادق،الفنيالجمالوتحققوالئياقطالجؤتنلسب@لتيوبالطريقة

@لرض،إبدلعلىيحتمدولكنوالتزويق،الخلقعلىبعتمدلا@لذي

لأد@ىاوجمال@لحق،وقؤة

الممتدطريقهفيالإيمانموكبيثل@لقرانفيالأنبياءوقصص

جيلألهاالبنربةو@ستجابةاللهإلىالدعوةقضةويعرضالطويل،@لو@صل

من@لسخترة@نخةهذهنفوسفيالإيمانطبيعةيحرضكماجيل.بعد

للعلاقةتصؤرهموطبيحةالئر،
بهذاخضهمالذيرتهموبينبينهم

يفيضالححبطريقهفيالكريمهذا@لموكبوتتتعالعظيم..الفضل

@لعزيزبنفاسةوشعرهثوشفافيةونورأرضىالقلبعلى
@لتصؤرخقمةعنيكشفكذلكالوجود،فيوأصالتهالإيمان-عنصر-

هنا@لموصرعحرلعلىنفلالأماذ@لحثور@لغننمها@لتي@لقية@طر@لر@صة@(1)
@ي@لفصصمتاهكاسأو@مدوما

@لقفةلصلابنيسئعير@حعلأ(
لحي

ب@قرتنا.لي@لضوير@لم@كتب،في@د!
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الذخيلة..التصؤراتساثرمنالحقفيويمزهالإيماني

الذيالكريمالدعوةكتابمنكبيرأشطرأالفصصكانثنموص

والرسالة،الوحيفإثباتالقرالية،الأغر@ضجميعإلىيتسزبيكاد

والتبشير،والإنذارأساسها،فيالأديانوتوخدالله،وحدالةوإثبات

والثمكروالحزع،والصبروالثرالخيروعاقبةالإلهية،القدرةومظاهر

قد@لخلقية،والمراميالدينية،الأغراضمنغيرهاوكثيرو@لبطر.

إلبه.وسبيلأله@أد@وكانتالفصة،نناولته

أ@نثبتفإتماالقرا@يفيالفقمةأغر@ضهااسنعرضنانصفإفا
فيقصةلكلالتفصيليللبحثتتبعهاوننردوأوضحها،الأغراضمذه

الكتاب:هذا

والرسالة،@لوحيإثبات@لتضةأغر@ضمنكانا-إ

إلىيحلسىأتهعنهعرتولاقارئأ،ولاكاتبايكنلم-@فمحمد-

جاءوبعضهاالقرآن-في@لفصصمذهجاءتثتمةواقضارىاليهودأحبل!

السلام،عليهموعيسىوموسىويوسفإبراهيمكقصصواسهثبثقيمافي

علىينمقو@لقرانيوحى...وحيعلىدليلأاتخذا@فرآنفيفوروثما

فينقحأالغرضهذا
أعقابها.فيأو@لقصصبعضمقدمات

سورةأرلفيجاء
لعلكمعرببألرتنأانزلناههانابوسفإ:"

هذا@لفر@ن،ببكأوجنابما@لقصصلحسنعليكنقضنحنتعقلون.

@لنافلين،.لمنقبلهمنكنت@ن@

عليكنتلوموسى:أفضةعرضقبلد@لقصص!سورةفيوجاه

كتوماانتهانها:أوبعديؤمنون،.لقوآبالحقوفرعونموصنبأمن

ولكنا@لثامدبن،منكنتومااثمر،موسىفصبا@لى)ذ@لغهكطبجانب

تتلومنينأهلفيثاوبأكنتوما@لعمر،علبهمفتطاولقرونأ@قأنا

ولكننادبنا،إذ@لطوربجانبكنتومامرسلبن.كئاولكناتباننا،علبهم
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.9ينذكر@نلعلهمقبلكمننذيرمنأناهمماقومالتنذرربك،منرحمة

سورةفيوجاء
منذلكةيم:صلققمةعزضهمبدءفيان!عمرآل"

بكفلأئهمأقلامهمبنقون)ذلدبهمكنتوماإلبك،نوجهأنباء@لغبب

يختصمون،.@ذلدبهمكنتومامريم،

سورةفيوجاء
@

ص
عظيم.نجؤهوقلةادم:ققمةعرضقبل"

إنيختصمون.إذالأعلىبالملأعلممنليادما؟معرضون.عنهأنتم

منبثراخالقإنيللملانكةرتكقالبذين.نذيرأنما@فاإلاإلبئيوحى

1طبن 0 0

سورةفي
9

تلكنوح:أقضةبعدهوثه
أنباء@لغيبمن

هذا،.قبلمنقومكولاأنتنعلمهاكنتماإليك،نوحيها

كلهالدبنأنبيانالقضةأكر@ضمنوكان-2
من

دته،عند@
من

أتةكلهم@لمؤمنينوأنمح@دفي.عهدإلى@لسلامعليهنوحعهد

عددقصصوردتماوكنيرأالجمبع،رب@حدو@لت@واحدة،
من

هذهلؤيد.خاضضبطريقةمحروضةو@حدة،صورةفيمجتحعةالأنبياء

@لتصؤربناهوفيالدعوة،فياشأ@غرضأ@مذاكانولما@لحقيقة

مجيءتكزرفقدالإسلامي
معهذا@لنحو،على@لقصص،هذه

اختلاف

@لنفوس.فيوتوكيدها@لحممةهذهلتثبالتعبيرفي

موسىاتيناولقدةالأنبياء:سورةفيجاءمامثلألذلكنضرب

وهمبالغيبربهميخشون@لذينللمنفين.وذكرأوضباة@لفرقانوهردن

من
."منكر@ن؟لهأفأنتملنزلناهمبوذفكزوهذامنفقون.@لساعة

لأبيهتالإذعالمبن.بهوكئافبلمنرشدهإبر@ميمآتبناهولقد

لهاابامفاوجدناقالوا:عاكفون؟لهاأنتم@لني@لتماثبلهذهماوقومه:

ونجبناهالأخسربن،فجعلناهمكيدابهوأر@دواةقوله:إلىعابدين،

وبعقوب@سحاقلهووبناللعالمين.فب@اباركنا@لتيالأرضولوطأ@لى

3 2



إلهموأوحينابأمرنا،يهدينأنمةوجعلناهمجعلنا@الحبن،وكلأنافلة
عابدين،.لاوكانراوإيناء@لزكاف@لصلافاقمد@،@لخير@فنل

تعملكانط@لتييةمنونجيناهوعلمأ،حكحأاتيناهولوطاأ

منإنهرحمتنا،فيوأدخلناهفاصقن،سؤءقومكفوابنهم@لخبث

الكربمنوأهلهفنجيناهلهفاستجبناقبل،منناسإذ

القوم،غنمفيلفشتإذالحرث،فيبحكمانإذلب@انو@
@شاهدين...لحكمهموكا

@لر@حمين،أرحموأنت@لضزمسنيأفيربهناس@ذمرأبوب

أهله،وآتيناهضز،منبهمافكشفناله،فاستجبنا
رحمةمعهم،ومثلهم

من
للعابدي@وذكرىعندنا

فيهموأدخلنابربن.@لصامنكلوذا@لكفل.وإدري@)وبسماعبل
@لصالحين،.منإنهمرحمتنا

فيفناثىعيه،نقدرلنأنفظنمغاضبا،فمببذونا@لنرنأ
كنتبنيسبحانكأنتإلالا@تهأن@لظلمات:

فاسنجبنا@لظالمبن.من

@لمؤمين!.ننجيوكذلك@لغم.منونجياهله.

يخر@لوارثين.وأنتفرطتذرنيلاربربه:ناسإذ@زكرياة

لهيوهبناله،فاستجبنا
بسارعونكفواإنهمزوجه.لهولصلحنايحمص،

."خاشجنلناوكانوارنجأيرهبأ،ويدعوننا@،@لخير@في

و@بنهاوجعلناهاروحنا،منفيهافنفخنافزجها،أحصنتو@لتيأ

@ية

الأنبياء1فاعبدون،ربكموأناو@حدة،@مةأمتكم،مذهإن
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منالأصيل،العرضهووهذأ.(47-92
الطويل،الاستعراضهدا

م@ويخره
@اناياه..وفيعرصالأخرى@أتيالأعر@م@ا

(1)

الأساسموحدكتهالدينأنبيادالقضةأعر@صمنوكان-3

أتهعلى@صلا-
من

منكثيرقصصتردكالتلهداوتبعاواحد-إلهعد

بالتهالإيمانوهيالأساسية،العق@دةفيهامكررةكذلك،مخمعةالألبياء

@االأعراف@اسؤرةفيحاءمانحوعلىالواحد

منلكمماوا@لت@@به@قوميافقالقومه،إلىنوحأآرسلنالالقد

.@الخغيره..إته

@همن!لكممادنهاعبدوا@قومباقال:هودأأخاهمعاد)وإلى

.@الخيخره..

إتهمنلكممااعبدوا@لنهقومباقالتص@الحأأخاهمئمود)وبلى

.@الخغيره...

إلهمنلكمما@كلبدوا@لتهقومباقال.شعبباأخاهممدبنوبلى@

0غبره ث@لحا0

جميعفيالأنياءجميعفيهبشتركالعفيدفلأسلىالوحيدفهدا

فيمحتمحةقصصهموتردالأثيان،
الغرضفلكلتأكيدالسياقهذا

الدعوةفيالأنبياءوسائلأنيانالقضةأغر@ضمنوكان

عند!@همنالدينأنعلىفضلأبه-مث@لهمقومهم@ستقبالوانموخدة،

منكئيرقصصتردكانتلهذاونبعاواحد-أسلسعلىقائثموأتهواحد،

فيجاءمانحوعلىالدعوة،طريقةفيهامكررةأيضأمحتمعةالأنبياء

8،.6الايةإلىقومه!نرحأ@لىأرسلناولقد2،5الآيةأهودسورة

محمددينبينالمشتركالأصلبيانالقضةأغر@ضمنوكان-5

.123-12ا@لفر@دعى@ي@تصرير@لمني(1)
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أن@)برازعامة.بصفةإسرائيلبنيأ@ياننمخاصة،بصفةإبراهيمودين

أشذالاتصالهذا
ةالإشارفتكررتالالمحيان،حميعبينالعامالاتصالمن

هذاإلى
لفيهذا)إنالسلام:عليهموعيسىوموسىإبراهيمقصصفي

وموص@إبراممصحفالأولى@لصحف
1الأعلى1@ 8 بماينالممد@0

صحففي
كم@أضوزروازرةتزرألأوفى.الذي@يموإبر@موسى

وهذا@لنبياتبعوهللذينبيراهيمالناساولى)إن8(،3-36النحم:أ
1عمران:آلأ@امنو@و@لذين سماكمهو@يمإبر@أبيكمملة@6،8

مريمبنبعبسىآثارهمعلى)وقفينا8(،7الحجأثوقبلمن@لمسلمين
لمامصدقأ

أفىإلى@للمتقين...وموعظةوهدىالتور@ة،منيديهبين

لمامصدقابالحق@لكتابإلك)وأنزلنايقول:
@لكتب،منيدبهبين

4المائدةأعليه،ومهيمنأ 60-48).

النهايةفيانبياعهينصراللهأنبيانالقصةأغر@ضمنوكان-6

مننفوسفيوتأثيرأكحت-لمحمد-تثبيتأوذلكالمكذبين،ويهلك

بهلثماأنباء@لرسلمنعليكنقصوكلاةالإيمان:إلىيدعوهم

.(12"أهود.@للمؤمنينوفكرىوموعظة@لحقهذهفيوجاعكك.@فؤ@

بمصلىعمحتومةمجتمعة،الأنبياءقصصتردكانتالغرضلهذاوتبعأ
سورةفيجاءكماالقصصعرضبهذاويتكرركذبوهم،من

إلاسنة-@لففيهمفلبتقومهإلىنوحاأرسلفا)ولقد:@الحنكبوت"

@لسفبنة،وأصحابفانجيناهظالون،وهم@لطوفكفأخذهمعامأ-خمسين

للحالب@.آبةوجعلناها

كنتم@نلكمخيزذلكو@تمو@@حبدوا@لتهلقومه:فال@@م@لبر@مبم
اقتلوهتالوا:أنإلافومه@جر@كانطنمايقول:أنبلىتعلمون...،

@لتهفأنجاهحزقوه.أو
لقوملآباتذلكفي@ن@لنار.من

لخ.@بؤنونأ...

ما@لفاحثةلتأنونإنكملفومه.تالإذولوطأأ
أحل!منبهاسبقكم
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رجزأ@لقريةهذهأهلعلىمنزلونإناةيقولأنإلى@لعالمين.،من

من
.@يعقلونلقومببنةابهمنهانركناولقديفسفون،كانوابماالسماء

و@رجوا@ليوماعبدوا@لتهفومباففالشعيبأأخاهممدين)يالى

ت@لرجفة،فأخذفكتبوهمفسدين.الأرضفيتعئواولاالاخر،
.@جائميندارهمفيفأصبحوا

الثيطانلهموزتجنماكنهم-منلكمليئوقدوثمود-)وعاثأ

فصت@أعمالهم،
ث@.مسنبصربنوكانواالسببلعنم

بالبينات،موسىجاعممولقدوهامك.وفرعون)وقارون

سابفين،.كنواوماالأرضفيفاسنبهروا

منومنهمحاصبأ،عليهأرسنامنفمنهمبذنبه.أخذنا)فكلا

منومنهم@لصيحة،@خذته
كانوماأغرقنا.منومنهمالأرض،بهخسفنا

الواحدةالنهايةهيوتلكيظلمون،.كفوا@نفسهمرلكنليظلمهم،@ت@@

وعرضوالتحذير،التبثيرتصديق@لقضةأغر@ضمنوكان

منواقعنموفي
الحجر:سورةفيجاءكالذيالتصديق،هذا

@هو@لعذ@عذ@هيوأنأنا@لغفور@لرحبم،أنيعبادي)نبىء

1لأليما 0 0

التالي:على@لنحوالقصصجاعتوذلك،لهذا

قال:سلامأ.فقالوا:عبمهدخلوابذإبر@ميم،ضيفعنونبئهم@

فيو@لغعليم،...بغلامنبشرك)ناترجل.لاقالوا:وجلون.منكم@نا
تبدوالفصةهذه

منكرورن.تومإنكمقال@لمرسلون.لوطجاء@لفلماةئم:

لصادقون.@نابالحقوانباكيمتر@ن،يخهكفوابماجئناكبلقالوا.
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نحا،منكميلتفتولاأدبلرهم،واتغ@لليل،منبقطعبأهلكفئسر

مقطوغهولاءدابرأناكمر:ذلدإلهوقضيناتؤمرون.حيثو@مضوا
1مصبحين. ويبدولوط،نبطالرحمة@تبدو@القصةهذهوفي0

الاليم@العذ@لا
@ا

المهلكينقومهجانبفي

افكانوآياتناوآتيناهم@لحجر@لمرسلين،أصحابكنب)ولقدثثم:

@لصيحةفأخذتمتمنبن،بيوتأالجبالمنينحتونوكانوامعرضين،عنها

مصبحين
عنهمئنىفما

وفي.@يكسبونكانواما
يبدوالقصةهذه

العذ@"
للمكذبين.داالأليم@

فيصدقهويبدوالأنباء،يصدووهكذا
بهذاالواقع.القصصهذا

وأصفيائه،أنبيائهعلىاللهنعمةبيانالقصةأغر@ضمنوكان

ويونسوزكرياوعيسىومريموإبراهيموأيوبوداودسليمانكقصص

حلفاتتردفكانتوموسى،
فيالنعمةفيهاتبرزالأنبياءهؤلاءقصصمن

هذافييأتيسواهوماالأول،الغرضهوإبرازهاويكونشتى،مواقف

عرضأالموضع

المثيطان،غوايةإلىادمأبناءتنبيهالقصة،أغراضمنوكان-9

وبينهمبينهالخالدةالعداوةوإبراز
آأبيهممنذ

عنالعداوةهذهوإبراز3،

فيهاجسةكلمنالثديدالحذرإلىوأدعىوأقوى،أروعالقضةطريق

بالتاسيريدلاالذيالعدؤمذاإلىاسنادهادالثز،إلىتدعوالتفس

مو@ضعفي@ثمقضةتكررتفقدخالدأ،موضوعاهذاكان
شتى.

منها:متفرقةأخرىأغر@ضللقضةوكان1

اخلقكقضةالخوارق:علىدنه@قدرةبيان-
مولدوقضة.3
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@الديو@لطرإبراهيموقضةعيسى.
جبلكلعلىجحلأنبعدإليه@

أ@لبقرة:عروشها@علىخويةوهيقريةعلىمز@لذيوقضةأجزءأ،مه

1 2 عام.منةمونهبعدإلتهأجاهوقد.59

ابنيكقضةوالإفساد،الزوعاقبةوالضلاح،الطيةعاقبةوبيان-

وققحةعصيانهم،بعدإسرائيلبنيوقصصالجننش،صاحبوقضةآدم،

دلأخدواأصحا@وقضةمأرب،سد

والحكمةالعاجلة،القريبةالإنسانيةالحكمةبينالعارقوبيان-

منرحمةاتيناهعبادنامنعدالال@معموسىكقصةالغيبية،العيدة@هتةال!

منوعئمناهعندنا
6الكهفأعلما،لدئا الأغراض،هذهاخرإلى0،،5

بمغراها،فتفيالقصصلهاتساقكانتالتي

العاقةالقرانطريقةإن
يريدمعيةحقاثقلتتريرالقصصإيرادفي

فيهايردالتيالسورةموضوعهيالحفائقهذهتكونماوغالبآإيضاحها،

الحقالقهذهيركزالذيوبالأسلوببالقدرالقصصفيساقالقصص.

عرضرفيالخاصةطريقهللقصصأنشذفماصوبحييها.وبرزها

بنمنيلالإيقع،عميقةحتة،صورةفيالقلوب،إلىادحالهادالحقانق،
وهذاالبشرتقاالحياةفيتجريوهيالواقعيةصورتهافيالحقاثقهذه

انتهىإذاحتىتجريديأ،عرضاالحقائقعرضمجردمنالتفم@فيأوقع

علىمعتمدأأراث@ا،التيللحقائقوملخصأمتضماالتعقيبجاءالقصص

يكلررها.التيالحقانقتقريرفيالقصصوقانع

معنعيشثتم
مكثوفة-@محمد-قلبمعنعي@تىالنبوية،القضة

عنينطق)وماالأعلى@لملأمنيتلقىالأستار،عنهمزاحةالخجب،عنه

مبفغلح@@فهو-4،،3،النجم:أيوحهوخيئإلاهوإن@لهوى.
كماالهوعنناطقولامبتدع.ولاشقرولاواهمغيرالحق،عنبالحق

1@لملر@لسبن(1) 2
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مايبغوهويوحى،وحيئإلاهوإنالرسالة،منيبفغ@يما
إليهيوحى

مايقمقلمحهوماثرا،اتصالأبالحقي@مةقلبهاتحملأينا،صادقأ

إلبه.أوحي

الكريمالقرانلهجالرسول--جم-سلكوقد
"

3وتر
خ@لاه

في

انشرأجلالققةتوظيف
النفوس،ديألإسلاممبادىءوتعميقعي

م@يتخدكي@-الزسول-لحدحيت
أساليبمنأسلولا@هماالققحة

وم@ألإسلامقيميحملهاالدعرة،
طليهط

رعيكمنالصحابةعليهاويدبي

فيعقيدةالديرححدااستلهامإلىحلالهامنويوجههمالأول،الإسلام

كانذلكوفوقالحياة،ووأقعالسلوكفيوطريقةو@لتصؤرالفكر

وعيرهمالصحابةمنيتلقىكين-الزسول-
(1)

عليهميقص@بأن
@لتضةباستخدامهايضآفهو-@الزمول-

بيتيلمنعيستحيبدعوته@ي

عطى2حيوقيعنصرالإقبالوححذاإليها؟الاستاعويرغبالقضةيطلب

يستعملجعلهممالمجح-المعلم-الزسولنظرديبالغةأهميةالقضة

جدأ،وامعنطاقعلىالكرامصحابتهسالمسلمينإلىحديثهفيالقصة

الموضوعات،شتىودي

الصحابةتحليمفيلالققحةعيهر-الزسول-اهتماميعكسومما"

وترببتهم،
مقأكثروفيمم-5أكثرصالواحدةالاتضةيكزركانأنه

فيالسبكانورئمامجلس،
عل@تجلأد@لرافدي@هوذلد

يتعاقبونكانواالذين@لصحابةمنوحديئا(المسلمشمنجمف-مجلسه-

بعضهميذه@حيثعنه،التلقيئفييتناولونكانواإدإليه،ألاشمعفي

الأحلر@لماعةلعصعيهملتص@ن-@مول-يطبودسكد@لنركرنلا(

عيهمبقصجمور-فكاد-@لكد@يملحلثلهمئوحيكالرنهصلئلان@ولتعجره

للطبري@لي@ساالظر@حمع@لؤ@ن،تصصلعص@جالايفصلكاركما@لتر@د،

ص
191-9 .9731@لفامرة@لابة،ط@لحلي،دل@يمصطفى2،1

صي@لحلبتنن@لقصص(2)
6
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عنيأخذبعض،يبقىبينمامعاشهميصلخبماالاشتغالإلى

عليهيحرصكانماأيضاالسببكانورتما@هالزسول-

عنهتتحدثوماغاياتمنالقصةإليهتهدتماتقريرمنالزسول--@حم-

فيالواحدةالقضةتكراروظاهرةالمستمعين.نفوسفيموضوعكمن
كتمتفينصوصعتةبهاوتنطقتؤكدهاماسبة،منأكثر

"الحديث..
(2)

أجحعتوالتيالمعتمدة،الحديتكتبأضهاتاشنملتلاوقد

اشتملتوالتوثيق،بالصحةووصفوهابالقبول،الإسلاميةالأمةعليها

وفصرا...طولاتتفاوتلصوصوهيجقأ،كثيرةقصصيةلصوصعلى

هذهإلىالحديثكتومؤلفوالمحدثون،العلماءفطنوقد

منغيرهاوبينبينهاوفرقواالقصصي،بشكلهاتتميرالتيالنصوص

ألفاظمننجدهماوالتمنزالتنتههذاإلىويرشدناالشريفقيالأحاديث

علىالدلالةفييستعملونهاأنهمنلاحظالحديث،مصالوفيمبثوثة

فقط،القصصيالطبعذاتالأحاديث
ومن

البخاريعندنلكأمثلة

باب"وقوله.أرفدقابنيياعحيهرو-النبي-وقولالحجشقضةباب@@قوله:

@صةباب"ولوله:وعرينقاعكلقصةباب"وقوله.بدرلماغزوةقصة

ذلكعيرإلى@اوصأجوجيأجوح
(3)

مسلمالإمامعندنلكمثلنجدكما
والغلاموالراهبوالساحرالأخدودأصحابقصةباب@@كقوله:

غيرإلى@

@لحل@لنعمربثعلكككما(1)
رصي

عه@ه@

مع
يحصعلى@دانفقاجتصاحه

مهماكلريخر@خرك@اكحر@زةبريم@مزف-@محلى@لرسول-بل@@ححعط

33@لبخاريعش@-@لث@-رسرلحلبتسيحصرهلمبماصاجه / في@لتناو@ل@ب1
@لعلم(

@ل@(2)
@@@لحليتليص

صيم
لملا

(3)

@أ/9746!لحح!2يإدطر2!
1 7 9

8،9
2 3،45/،99،16،59،31 6،461،21 7،2
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ذلك
فيإلى@لترمذينصلوجن

اللفظ،لهذاإطلاقااكثرنجدهسننه

آبا@اودونجدذلكغيرإلىقصة!الحديثيقول:ماوغالبأ

وإطلاقهاالقضة،@اللفظ@ستعمالهكثرةفيأيضأالترمذيلارك
(3)

على

@لقصصيةالنصوصلعض

قيممنبارزةوجوانبهامهموضوعاتالنبوتجةالققحةتناولتوقد

عتممماميرأومغلمآالقران،ظلالمنقبسأكانتومادئهالإسلام
الانسان.هذاخلقالذيالرحمان

المعالمنستلهمالقرانظلالفيالزحمنقصصتفصيليعونمضي
منونتعلم@لححب،الطريقفيالمضيئة

تتلقىكفتكيفالنماذجهده

طال@اف!تتخلف..لاالتياللهسنةنستقبلوكيفوجل،عزأو@مر@لت@

منوالمددالقوةنستوحيالطريق
هذاأنونعلمالعظ@مةالمعالمهذه

هو

الطريق....

(1)2 2 9 9 / س@لحك@صا@رتم@يه@طرر@مسلمصجحس4
ثي@لت@مصك@

ص@لرى@لحلحت
73.

صي@لحليتفي@طر@ل@صص@لأ(
73

صر@لابق@لصد(3)
7 4

)ى@ل@ر@لالق
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الثانيالقسم

وبنيهالسلامعليهادم

المخوى

-

تقديم
طيالإد@لتك@@ن-
الروخمعنى-
منطر@-

العطيمالسرفلك
العظيمالمهدفيالتكريمجحل-
والعصيانوالفسوقوالكانروالاستكلىالعلوبينالشيطان-

المغر@رالمتكبر@لرد@لقبيح-

-

نجيثنكيروتصميمت@خ

العوايةفيووسائلهإبليىعدة-

وتوكبدتذكير-

الخالدةالمعركةبدء-

الأولىوالتجرلةإلليىث@ر-

وقضاؤهاللهكلمة-

القرآنظحلفيالإنسانحقيقة-

-

والعفيدةالفطرةوميثاقآديمبني

آالسماءلبنينداءرب-
3

انطريقطولعلى-

تتغئرلا@لتياللهمكرروشةنموفي-
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ولمساتحقئق-

الختاميوالحسابالجزاء-
العظيموالفضلالكريمالمثوىوبي@الأليمالمأوىبي@الإنسان-
وارتكاسالتكاس-
ومصيرمصيردي@الحياة-

-

صبو
روصور.

ونأفلندلر-

الوصاباأفدم-

الأخيرةاللمسة-

الطريقمفرق-
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القرآنظلألفىالرحملنقمصر

ال
وبنيهالسلأمعليهك@

آقصة
الكبرى،والقضيةالإنسانية،حياةفيالأولىالقضيةهي3

وهيالأساشة،والقضية
العمدةوقضيةالبئرية،قصة

هدا@ل@جي.في

فيزمانكلفيالإسانإنسان.أنهبماالإنانالإلساد.قصةإئها

امكانكل

ليوجوثهقصةلأنهاتتير،لاالتيالإلادقصةإئها
الكونهذا

بخالقعلاقهوقصةالأحياعاو@هؤلاءالكونبهذاعلاقتهقصةمصيره.وقصة

لأئهاالحباة،فيالأساسبةالفضبةوهيالأحباء..هذهوخالقالكونهدا

ووجودوجحعهسرنانلمتف@رآدمقصةإنوالانسان!الوجودقضية
هذا

جاءةوكصجاء.أيىومنهو؟منةلهتقولفهيمىالكون

العدمسبهجاءالذيمنالمطات؟لهابةفييدبأيندالىجاء؟ولمافا

ومنوالمجهول؟
آقصةإنهناك؟مصبرهومابهيذبالذيذا

تعالج3
العبادبتعريفتعالجهاوالعبولمحي@..الألوهيةقضيةالأساسية..العقيدةقضية

فجرفيالبيدةوالآفاقبالآمادالثريالقبتطؤففهيالعبا@لرب

تمضيثئمالأؤل..الإنسان
مصيرهترسمتثمالحياة،هذهفيقسيرهتحدد

قصةالأولى.الفطرةقصةالكب@ر@:البئريةقصةإئهاالآخرة..فيالختامي

قصةالأصيلة.وعحاملهماوالضحلالهدى
3

1
خلقهصاحبومافاخبق؟مم

5؟وتلا
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سوربضعديآدمقصةئكرتولقد
(1)

ولكنالكريم.القرانفي

جوفيحاص،معرضفيخاص،غرض@لأد@كانمرةكلفيمساقها

موصع،كلفيمنهانعرض@لتيالحلقك@ختلفتثئمومن

فيالفاركةمعالإيقحواخلفالطلال،ولحتلفتاثداء،طريقةو@ختلفت

ليالاشتراكبقدرو@لعقيباتالمقدماتبعض
الأهد@ف.

سورفيعرضهافيال@قصةمقدمكتثابهت
إلىالإشلىةفيمتعد@ة،

الذيالسياقولكنفيها.استخلالهوإلىالأرصفيانللإدالتمكبن

والغرض..ال@هةمختلفكانسورةكلنيالقصةيهيردت

فينزلتالتي)ض@(سورةني
قرل@خصرمةعنفهانفيمكة

إلهاالآلهةجعلأنوعجبهامنهم،نذيرجاءهمأنعجهاحينما-@للني

وقفيةوالوحي،التوحيد،قضيةلتقريرلزلتالتيالسورةهذهفيو@حدا..

دللاآدمقضةالكريمالقرآناستعرضالسورةهذهفيالآخرة.فيالجزاء

الملأفي@رلما@الوحيعلى
الأعلي

فات
ذ@دسيمتقررومايوم.

يومفيوالضلالالهدىعلىالحسا@
فيالقضةتضمتكماالحسا@.

منلونا)ضى(سورة
منوطرده@لىد@الذيهوالثطاننف@فيالحسد

تصوركذلدأعطاه،الذياللهفضلآدمعلىحينما@متكئرالله،رحمة

آوألاءالشيطانينالمستمرةالمعركة
تضعولاأو@رهايهدألاوالتي3،

عددأكبرإيقحإلى@رائهامنيهدفوالتيأ@ز@رها.
حبائله،@ىمنهم

@لإبر@

معركةوهيبببه،طرثهكانوقدآدم،أبيهمانتقاماسمعه،الارهم

آأبناءولكنالأهداف.معرولة
القديم!لعدزمميستسلمرن3

المتعنتةالجاهليةم@جهةفيمكةفينزلتالتيالأعراتسورةوفي

(1)
الإتقدعاح@@ختيرهو@للي@للاءكيرسرخحه@لند@لرولتربحسبومي
1طه1-1،32@الأعر@@5-71)صق(0صورةقحالث@الهرحمه 51-1 2،4

6،5-16@ا@ر@
0

3-03ة0،5@لكصلمحا،-28
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دي
موضوعالكريمالقرانعالجالسورةهذه

العمدة
عرص@ه

بالجةمبتدئةكلهاالريةرحلةمجالثيالتاريحمجالفي

السورةوهدهانطلقتالتيالنقطةإلىوعائدةالأعلى،والملأ

رحلةتعرصمولاالبري،اللىيحليالعقيدةهذهقصةتعرضلاالجليلة

عو@إلىالأولىنئأتهامنذالترية
اسلوبفيعرصمحردالأحيرة.ا@

معمعركةصورةليتعرضهاهيإثماقصصي.
نقطةكانتلقد

ديالتركيز
آقصة

سالطويلةالرحلةممىالسياقدي3
وإبرارواليهاةالحنة

مرةالاسيعودحتىلهايتها.إلىالرحلةبدءمنذللالادإطي@عداوة

أخرجالتيالجنةإلىيعه@ونمنهمففريقالاولىالعرضىصاحةإلىاخرى
اتعلأنهاللىإلىينتكسوفريقوخالفىه.عادوهلأنهممنهاألويهمالشيطاد

سجودحكايةالياقعرضثمومناللدود.العدواليطانخطهات

سوطلهواستكاره.إبليمىو)لاءالملائكة
يومإلىينظرهأدا@ه

السعث،

آإسكانئتمطبرد.أجلهمنالذيآدمأبناءليغوي
يأكلادسالخةوزوحه3

@الإر@بهتبتلىالذيالمحظوررمزهيو@حدة،تجرةإلآكلهثمرها

الجرةمىوأكلهماوتفصيل،ستح@علهمااليطادوسوسةتموالطاعة

الأرضإلىو)هباطهموزوجه،لآدمالمحهوعتابلهما،صوآتهماوظهور

كلهاالرحلةالسياقتابعتتمالكرىالمعركةأرصديللعملجميعأ

التمصيلمعالكبرىالسإحةفيوعرضهمى.كرةالجميعيعي

اللى.إلىو@ريقالحنةإلىفريقاننهىنموالحوار.

ووظيفةوالتذكرةالدعيةحولتدصراليالمكية)طه(سورةفيأما

ا@تهاءقلإلهئوحىمايرروأنعلى@لاالرسولحرصوبصاسبةول،الر@

آلشادالسياقيعرضالشيان،خيماا@حي
الله.لعهد3

بإعلادويتهي

فيهاترزقصبرة،سربعةآ@مقصةنعرصجتإبلي@،وببنبيةالعداوة

لآاللهرحمة
يختارونلماأبائهالثرسوتركله،وهدايتهخطثة،بعد3

ومناثهعهدتدكرودمنوعاقبةوالإنذار،التذكيربعدض@طأوهدىمن
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عهبعرصود
آولدس

ويرسم.3
منمشهدفيالعاقبةهذه

القيامةئاهد

هناكإلىتتهيثنمالأعلي،الملأفيبدأتالتيالرحلةنهايةهركأثما
مر
ة

هيوكأنماالقيامة،ماهدبالتصةئحيطوهكذأئخرى
فيكانلماتكملة

الملأفيالأمرأرل
آقصةمنالأجملى

الجثة،إلىيعرد@لطائعونحيث3،

إلىيهبطوهوآدم،لأبيهمقبللمانصديقاالنو.إلىالغصاةويذهب

كان!بعدماالأرض

كانولذلكالناس،فتةسياقفيآدمقصة@ردت@الإصر@سورةوفي

وثويته.لآدموعدائهإبليىحدواقعةليفيهاالإسهاب

الرؤياوأراهفهم.وعصمه@روالرسولعنالنلم@المحهك@لقد

كخوارقخارقةنهايتخذولمللنلمى،ابتلاءلتكودالاسراءفيالصادقة

الزقوم-شجرةالقران-فيالملعولةالشجرةوخولهمتبل،منالرسالات

فمادن@طغيانا.إلاالتخويفيز@ممدلمالجحيم،أصلفيرآماالتي

طغيانا.لتزبدهمالأالخوارقكلت

معإليسقصةتجيءالاقمنالموضعهذاوفي
آ

ال@ه@نن3،

افوبةلحيلإبليس
فقدعباثهمنالصالحينإلأ3

منعصمهم
سلطانه

بلىالنلسنقودالتيالأصيلةالغوايةأسبابعنالقصةتكثفو)خمائه..

الآيات.تدبزعنوتبعدهموالطغيان،@لكفر

فىالتك@نسرميالياقفيالتركزنقطةفإنالحجرسورةوفي

ئمومنكيانفيالأصيلةوعواملهماوالضلال،الهدىوسرآدبم،
آاللهخلقعلىابتداءنص

منفيهولفخةمسنون،حمأمنصلصالس3

عرضثئممنقبلمنالئيطانوخلقالكرب،المشرقروحه

استنكافا)بلي@وإباءالملائكةسجيحكاية
صلصالمنلرالسجودمن

@ز@د@جاته.الجثيومالإنظلىإلىوطلبهوتعنتة.وطرمةمسنون.حمأمن

)ئماعبادهعلىسلطانلهليىأنهنف@علىقررإبليسأن
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فيوهؤلاءهؤلاءبمصيروانتهىد@ه،يديونولالهيديخونائدينعلىسلطانه

وقدالسياق،فيالتركيزلنقطةنبعاولانفصيل.عرضحهارولاغير

الشيطاد.سلطةمجالوبيانالإنسان،عضريببياناستويت

أئا
ترتبطالذيللسورةالموضوعيالمحوركانفقدالكهفسورةفي

منهجوتصحيحالعقيدةتصحيحفهوسياقها،حولهويدورموضوعاتها،به

قصةبلىالإشلىةوقد@رثتالعقيدفبميزانالقيموتصحيحوالفكر.الظر

3
منمنصلةمناهدعدةنوصطوإللبس1

هذهوكفتالقيامة.ثامد

@مرعنففقلآدمبالسجودأمريومإبليسمنكانماإلىالسياقديالإشارة

آأبناءمنللعحبرئه
أتهمعلمياوقدأولياء،الثياطينينخذونالذين3

العذ@إلىيهونوبدلك@،أعد@لهم
الحسب.يومفي@

واحدةآيةكونهاومعو@حدة،آيةفيالسورةمذهفيالقصةذكرتوقد

إبيىالأفجدوالألماسجدواللملائكةقلنا)وإذجديدمنتخلولافإئها

لكمو@دوفيمن@ولياءوذزيته@تتخذونهرتجهئهرعننفقالجنمنكان
بنإبليىأنالكريمةالأيةهذهفيبرزوقد"بدلأأللظالمينبضعدؤ

وإنهفوية،لإبليسوإنبذلك،فيهائصرحالتيالأولىالآيةوهيالجن:

الكريمةالآيةفياللقطةهذهكذلك..يكنلمأنبعدرئهأمرعنفسق

المكياالعهدفيآدمقصةعنالحديثآخركانت

سورةفيادمقضةصالقرآنيالحديثنجدالمدننالعهدوفي

منالإنسانهذابهاللهأكرمعئاتحدثالتيالبقرةسورةهيفحسبو@حدة

هىالسياقفيالتركيزنقطةكانتالبقرةسورةوفيالعلم.خاصية

ثمومنجميعأ..نيهاماللناس@ته@خلق@تيالأرضنيآدم@ستخلاف

خفيلماالملائكةلهعجبتالذيالاستخلاتهذا@صرارالقصةصعرض

واستكبلىه.)بليىو)باءالملائكةسجيدحكايةعرضثئمسره..عليهم
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ثممنها.دها@خر@جهمالهماالثطادوإزلالالحئة.@زوحهآدمكشو@

القاسية،اقحربةبهذهتزويدهمابعدليها،للخلافةالأرضإلىالهبوط

عليهمااللهوتوبةواشغفلىهما

ووجوده..الإنسانحلققبلالفسيحالكونهذاسحالهاذحلقلقد

مانو،بأدهلىالإنسانيوجدأنقبلطويلةأحقابأوعاشالكونهذاكان

يسمىش@ءخلقيتوقعيكنلمالكونولعل@ال.
انبثىحتىالإدساندما.."

فكاد!المحهإرالةسالخلقهذا

البقرة:أخيفق@الأرضفيجاعلإنثيةللملائكةرئكقال@إذأ

"

نصلديخاليىقال؟وأيىقال؟متىللملاثكة..رثكقال@د

لناولي@بجب..
ذل@عداماوكلبنص..إلأالغبفلكإلىسبيلمن

بلاثلي@.الئيهفيضرب

لهذاتسلمأنتريدالعلياالفئةإنهاالأرضفيجاعلإئي

إليهوتكليده،فيهاوئطلقالأرض،هذهرمامالوجيفيالجديدالكئ@

والتحولروالركيب،والتحليلوالتكوير،الإبدلفيالخالقثيئةإبراز

ماوكصوالتبديل،
في

وخامات،وكنوزوطاقات،قوىسالأرضهده

إليه.اللهوكلهاالتيالضخمةالمهمةفيالذ-لإفنكله-هداوتسخير

الكامنة،الطاقلتمنالجديدالكئنهداوفبفقد@@ذن

ماكماءالمذخورة@والاستعد@د@
لي

وكنوزوطاقاتقوىمنالأرضهذه

الإلهية.المشيئةيحققماالخفيةالقوىمنوو@وخامات،

وتحكمالأرض-تحكمالتيالن@مي@بي@تنلمقأووحدةفهناك@@نن
يقعلاكيوطاقاته،وقو@هالمخلوقهذاتحكمالتيوالواميىكله-الكون

لرالتصادم
صخرةعلىالإنانطاقةتتحطملاوكيةوتلكالنوامي@هذه

نظامفيالإنان،هذامنزلةعظيمة،مرلةفهيوإفنالضخمة!الكون
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خالقهلهشاعه@لذيومو@لتكريم@لفسيحة.الأرضهذهعلىالوجود

الأرضفيجاعلإنيالجميل.أالعلويالتعبيرإيحاءبعضكله

تئمماورؤلةالمفت@ة،والبميرةاليقطبالحىاليمنتملآهحين

فيالمستخل@الكئىهذايدعلىالأرضلي
العريض!الملكهذا

اللهكان@@ثا
سيبحانه

أن@ر@رتهشاتقد
ليخليفتهالإنسانيبهرن

هذه

أفضلالخلافةهذهبهتؤقىماوفقعلىولدرهبرأةقدوجلعرفإئهالأرض،
أداء.

@لكمالعايةبهوبلغصنعته،وأكملوسوا@الإنسافىهذاحلقفقد

مدةيصلحهمالهوقذرثلأجلهخلقهماإلىفهداهوظيفته،ثداءيناشهالذي

أيضا..اله@وهد@@قائه،

لنايقرنسبحانهاللهكان@ناإ
فيخلافتهبينالاسادتكوي@قصةفي

ليىفإنبها،يثصلانلهقذرالتيالأفاقوبينالأرص،هذه
الآلاقتلك

@الة"التصميممعرض!فينكرهماأوجبتعلاقة@لخلافةوتلك
ىسوي

عراللهكان@ناالإنسان..عليه
الموابسبطاقاتالإنسانأمدقدشأنه

آلاقه،تعدثت@لذي@لتصميمامقتضى@موفلثفإنالمد@رك،منوآفا@

منيلائمهلماأفقكلبو@جهأنلجنسانبهوأريدحوانه،وت@ت

الخلافة.لها@هريصلحالتيالخصاثص

مقتضياتعن@رينقصذرةمثقاليزيدش@ء@لمرءمياهبفيفليى

القيمابحقونهضعليه،الديهو@ثىفإذاالخلافة.تلكبحقوقالوفاء
منوأعطاهبحسبه،أفقلكلوتعرض@ليه،

أنصففقدحفه،كلنفسه

لهددما@راد@هذاوكاننفسه،
وملهاة،وثهوةمأكلةدماأر@@ذاكر@مة..من

مناغلقلقدبعض،دونهبه@بعضوعطلسو@ه،ثونبألقاتصل@و

33



منسبحانهلهعثا@ر@دوانسلخفيه،اللهخلقوغيرنفسه،نوافد

1كرات 0 0

فييؤثيهالمهمةالإلسانخلقوهكذا
سبحانهنصقوقدةالكونهذا

إفيللملائكةرثكقال)وإذقال:حينلجلاءوأوضحهاالمهمةهذهعلى

الكئنهذايسؤيأناللهحكمةمفتضىمنفكانخليف@الأرضفيجاعل

معيتكافأالذيالمالعلى
مطالبها.لهوتؤثىالخلافةتلك

الأرضفيجاعل)ئيالملائكة:إسبحانهاللهخاطبلقد

لهائننبكلماتالطائعةالمؤسةاللطمةالمخلوقكهذههتفتوهنا

منفيهاأتجعلقالوا.بها:إالخالق
ونحنالدماعاويفكفيهائفسد

لك؟9..وئقذسبحمدكنغ

منأوالحال،شراهدمنلديهمكانبصنههذاالملاثكةقولويوحي

شيءعنلهميكفماال@صيرة،الهاممن@والأرض،فيسابفةتحارب

يجعلهموماالأرض؟علىحياتهمقتضياتمنأوالمخلوق،هذادطرةمن
هم-ثئمسيسفكوانهالأرض،فيشفدأئهيتوقعونأويعرفون

السلاموالأالمطلق،الخيرالأتتصورلاالتيالبريئةالملائكةبفطرة
المطلقةالغايةوحدههوله،والتقديربحمدهالشغيرونالثامل-

مم،ب@ودهممتحققوهوالأولىالعلةوحدهوهوللحي

عاثته!عنيفترونولاويعبدونهله،ويقدسونافهبحمديسبحون

الأرضهذهبناءفيالعليا،المشيئةحكمةعليهمخفيتلقد

ونامحم@الخالقإر@ثةتحقيقوفيوتنريعها،الحياةتنيةوفيوعمارتها،

هذاضه.في،اللهخليفةيدعلىوتعديلها،وترقيتهاتطويرهافيا@حود

الرمذا@راءمنليتمالدماء@حيانا،يسفكوقدأحيانا،يفسدفدالذي

خيرالدائم.والرتيالدائم،النموخيروأشمل.أكبرخيرالظاهرالجزئي



يفف،لاالديوالتطلعنكف،لاالتيالمحلىلةخيرالبانية.الهادمةالحركة

فيو@لتطرو@لتغيير
العليممنالقرارجاع@معدئل!الكير.الملكهذا

تعلمونأ..لاماأعلم)نيقال:الامور.،سمصائروالخير"شيبكل

منأعرفإنيقلوبهم.لهاطمنتبماالله@جابهم
لامااستحلافهحكمة

أريد..منوأمخلفأش@ر،مافسأخلقندركون،

الإنساني:التكوين

اتجهتالئريالجنسلهذاالأرضتعمرأنسبحانهاثه@أر@حينما

3خلق@لىإر@دته
و@خبرالثر،ألوالأولالإنانذلك)1(،@فلامعليه1

هموالملائكةبدلك.الملائكة
@لملأفييعيشونالذينالمكرموداللهعاد

تئمما@ماأمرهمثميؤمرون،ماويفعلونأمرهمماالهيعصونلاالأعلى،

رصيبريرة-@يص
@نهرسولفالفالعهء@لنه

ي
صورفعلى@ث@@نه@خلق"

صر@@له@-ا"ولكعلىفمئم@ثم@،فالخلفسدلئافر@كلأ،تونوطوله

ثقال.للص،قال@زتك،رتحيةتخك@ام!يخبزنك،مافاش@عحلوس-نكة@لم@

طوله@دمصورةعلى@لخةيدحلسلكلنال@نه@رحمةثر@ثرهعبكم،@لم

2@لخريأ@حرحهالآد"خىيفص@لحلتبرلللمفر@ما،سئود ك@6
و

6 2 2،7

2/3أحمدر@حرحهله@3،ارمسلم 1 الإحاد@طر@حتد.واس5
6 1 6،2

على@مم@صل)لالةورتهاعلى@آم@ن@خلق".@لقولهالحرنمعىحقم@رتال

رحرعسو@لمانلة@مم،بلحر@حعةر@لهاءا"سنر@لحلق،
@رن@دم@ل@هاءأ@"

ئةعى@درنعالىرنجاحلوعلا-حلإصانها@لى@لرى
أنهفب@-ليء

نئموالاثى،@لمكر@حتمحبلاته@لنميهو@لتحرك@لني@لحلقبحعلوعلاحل
ملفلعد@لى@لعلق@نلكنفبر3الأنى،3ربلىص@لماه@زو@

@ل@3

3تر@رماسوح3يخصدقت@ل@نئمرف@لى@لصينئم@لمعة،

كوصصمحاب@@لم@حلولاكر@لى@فنئم@ل@طام،نئم@لزصاع،

لنانه@لمى
س

شردوطرلهعلهاحلقه@نيعررنهعلىتدموعلاحل@لهرحلقخلقه،

تيبرلرتر@ر@@ر@لماسزو@ل@روالأتى،@لحثر@خمعتقدصةتكودندعبر@ر@ماص

نكرلاسسنرسعليفصلهلحا@ث@@أباتبعل@نجبمه@ر@رمصغفعلقض@لما.

فطيمأرلالحرضيحا@عطيأ،مصمةرلافمصغفعلقةولاثحلقفلطمةبك@لملائهحلفه
عبر.،حالهلهكتقالأكما
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روحيمنفيهرنفختآدمخلق
نحو@و@لتكريمالتحية@بو@يق@ما@ن

ومكانته..لمزلتهوتقدبراوكر@مته،هذا@لجنمىلفضل@ظهارا

ونفختسؤيتهفإذاطين.مننجرأخالقإنيللملانكةرثكقال@ؤة

رئكتالص@ؤ2،أ7-71أض@:ساجدين(لهتقئواروح@منفيه

ونفختسؤيتهفإذامشون.حمأمنصثصالمنبثراخالقإنيللملائكة

@جمعون.كثهمالملائكةفسجدصاجدين.لهنقعواروحطمنفيه

معتكرن@لأمالك)بليسقياقال:@فاجدين.معيكونأنأ@ىإبليسالأ

خلقتهلبثرلأسخدكنلمقال:الئاجدين.
حنأمنصلصادمن

كث@.-28ةالحجرأ(00مشون

ندريوماللملائكة.بقرلكيفأواللهقالكبفنحنندريوما

عنالملائكةتلفىكيفكذلث
بلقاسماالأكنههمعنلدريولاالله

منشيءفيالخوضإلىبناحاجةولاال@ه.ك@ابفيصفاتهم
لاالذيهذا

يقصهاكماودلالتهاالقصةمغزىإلىسمضيإنمافيه.الخوص@راءطائل

فيالأحياءسئرأنكماالطين.منالبثريالكئنهدااذخلق
عدافيماعناصرها.كلالطىفمنطين.منخلفتالأرض

الحياةسر

فلكعناصركلالطينومنجاء.يهفولاحاءأين@حدسيدريلا@لدي

التيالعلويةالنفخةتلكعداوفيماالسر.فلكعدافيماالبثريالكئن
منفهوجده.عناصركلالطينسانسانا.فهجعلت

ومنالأرض.ائه

السرفلكيفلىقهحينماالعناصرتلكالىيستحيلوهوتكؤن.عناصرها

خطحد@تالتي@لعلويةالنفخةتلكآثارمعهوتفلىتهالمجهول؟الإلهي

الحياة،فيسيره

مسنونحم!منصلصالومنطينمنالإنسانخلقوأما
(1)

فيهوالنفخ

رلصتد@لمنر@لأسيالي@@لحما.@(1)
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روحمن
إلىسيلولاكيميته،ندريلاماكدلث@هوكان؟فكيفال@ه

الأحهال.منبحاليالكيفيةهذهتحديد

)هوالقضبة:هذهفيالأخرىالقرآننصوصالىبالإحالةئقالوقد

الأنعام.أعنده.أئنىوئجلقضى@جلا،ثنمطبن،منخلقكمانذي
الروم:أتنتئرون،بئرأننمإذاننم@تر@منخلقكمأنأياته)ومن2،،
منثم@تر@منخلقكمواقه0،،أ2

أ@اطر.ئزو@جا،جعلكمثئمنطفة

منثتمنطفةمن@تر@منخلقكمائذيثمو1(،1
1علقة أغافر:0

طينأمنسحلةمنالإنسانخلقناولقد@سبحانه:قولهوبخاصة7،،6

منسلالةمنالإنانخلقناولقد"وقرله:2،،1المؤمنونأ
مهن،.ماء

نسلهجعلثنمطين.منالإنسانخلق)وبدأوقوله:
منسلالةمن

ماء

طىمنكلهاالحياةوأصلالإنساناصلإن.(8-7السجدة:أ"مهين

الإنسادتركيبفيبذاتهاتتمئلال@ىالرئيسيةعناصرهومنالأرض،هذه

والإلادالطي@ليىأطو@راهاكوأنالأحياء@جمعين.وتركيب@لجسدي

هاوالىسلالةأ"كلمةإليهاتثير
وتنتهي

ريالةفكلالصوص،دلالة

العلميوللبحتإليه.حاجةديالقرآنلي@التمحلسصربعليهاتحمل
أن

لروضسإليهيصلماإلىليصلله،الميسرةدوسائلهطريقهلييمصي

لامامهاوئبدلمضمونة،سببلاتحقيقهإلىيجدمامنهايحققونظريك،

معيحققهانتيجةائةفيمتعارضغيروالتمحيص.الحثعلىيثبت

عناصرمنالسلالةهدهخلقاتداءوهوالقرآن.تضحنهاالتيالأؤليةالحقيقة

اليقين.وحهعلىتركيبهمافيالماءودخولالطين

افقإلىالمعروفةالعنصريةطبيعنهسالطينهداارتقىكيففافا

يعجزالذيالسرفهناأخيرا؟الإنسايةالحياةالقوإلىأؤلا،العضويةالحباة

للوجهدالإلهية@للمسةالحالف..لمسةفهوالبثر@حمعون.تعليلهعن

منالعجيبةالنقلةلمسةالمحلوقك..ولكلالإناني
المظلمالطىعنمة
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صنعالعظيمأموالصانعسبحانهافىإنالبهيج..الحياةنورإلى
@لذي@ته@

ه@(.المل:أثيءأكلأتقن

فيشيءكلفيصعتهإتقانيتحتىمجانه!
فلتةفلاالوجي.مذا

آثارويتدبرنسيان.ولاتفاوتولانقص،ولائغرةولامصاثفة،ولا

صغسالانسانوهذاالمعجزة..الصنعة
مب@حانه..العظيمالخالقهذا

في@حه@ثواكهم،ومنطقهم،بمقاييسهم،الثريأخذالقرآنولكن

بهمويمرلحظة،كلفييقعوهولهم،المعهيالمشهيتدئرإلىتلوبهم

واحدة،الصنعةوعلامةوهناك.هاالإنساديولدحيثبرهة،كلفي

وهناك!هناواضحة

أنعلىيزيدلاالخلقهذاأمرفيالبثرثيرإن
ئمنيماالرجليوح

فيوحدهاالعملفيالقدرةيدوتأخذوعملها.عملهينقطعثمامر@ة.رحم
فيوحدهاتعملالمهينالماءهذا

الروحونفخهيكله،وباءوتنميته،خلقه
الخلىقةوتقعالمعحزة،تتمتاليةلحظةكلوديالأولىاللحظةومنذيخه،

يعرفونلاكماوطبيعتهاثكنههاالريدريلاوالتيالله.الأيصنعهالاالتي

فيها!ثرك@اأنبلهتقع.كف

مدهلتقديريكفىرهذاإنسان.كليدركهاقأملمنالقدروهذا

أنإلىتمنى،أنمذالواحدةالخيةهذهقضةولكنبها.والتأثرالمعجزة

تقعأنهالولاالعقليصدقهالاقصةالخيال.من@خربقصةخلقأ،تصير
الانقسامليتبدأالو@حدةالخليةهذهإنسان!كلوقوعهاويشهدفعلا،

منمجم@ةكلالخلايا.سالملاييىملايينفترةبعدميفلأاواقكاثر،

تختلفخصائص@ف@الجديدةالخلاياهذه
المجموعكخصائصعن

خاصاجانبأتنثىءأنمكلفةلأئهاالاخرئ،
فهذهالري!المخلوقمن

خلاياوهذهجلد.خلاياوهذهعضلات.خلاياومذهعظام.خلايا

هذهولسان،لعملخحياوهذهعين..لعصلخلاياهذهثئم..

3 4



غدد..لعملخلاباوهذه@ئن.لعملخلايا
منتحصصاأكثروهي

خلاياتخطىءفلاعملها،نمكااتعرتمنهاوكلالسابقة..المجموعات

صناعيا@حذاأخدتلوأئهامعالقدلم.أو@ي@لبط@فيفتطلعمثلا،العين

تخطىءلالهامها@هيولكنعينا!هاكصنعتمثلاالطىفيفزرعت

لتصنعالقدمإلىالائنخلاياتذهبولااهناكعينلصغالبطنإلىفتذهب
تقويم@حسنفيالبثريالكيانهداوتنثىءتعملكلهاإتهاهاك!.اذنأ

المجال.مذأفيلجنسانعمللاحيثالخالق،عينتحت

كلخلقالذيالمعحزالسرذاتهوهذاشيء،كلفيالمعجزالسرإنه

@يوفيكفوا؟وكيفجاؤوا؟أينسهم؟ماالنلس؟هؤلاء
وا؟لأطهارصا

ومنتكرن،ترابهاومنلثأ،ترابهامنالأرص.هذهابنوالانساد

الأرض.أثعناصرفينظيرهلهالاعنصرصجمهفيوماعلثى.ترابها

وبهروحبمنفيهونفخه)ئاهاثهأودعهالذياللطيفالسرنلكإلأالئهم

ويكلاعصراالتر@بمنأصلاولكئه.@التر@ذلكعناصرع@افترق

.@النر@دلكمنالمحوسةعناصرهوكلوغذاء

منالساذجةالأولية@الذر@تلكأيرالالسان؟وأين@التر@أينولكن

الذيالمتأنر،@لمؤدرالمستجيب،الفاعلالمركب،السويالخلقذلك

فيما@راعهلفكرهويخلقالسماء.إلىبفلبهويرفالأرضعلىقدميهيضع

والآمادالأغياربيدةضخمةنقلة)ئهاالر@ب..فلكومنهاكلهاالمادة

الفكرويفف.@تر@منالحلقفلكألأتالتيالمعجزةبالقدرةنثمهد

@،.ومر@@مر@@لقاثوةالقدرةآثلىأممخاشعاالواعي

يزعملاخايخاالاولىالخليةفيالحياةسريزالوما
اهتدئأئهأحد

فأثاإليه.
وطاتات@شراقاتمداركمنفيهابماالعلياالإسانيةالحياةسر
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طهورلدءنذلاصلأحاسمات@موقأجميعآ،الحييانيةالحلاثقعلىمتميرة

أنالانتملدولاحولهتخبطالظريئتز@طلماالرهذالأتاالاسان

الصلةتثبتأفىتملكلاأئهاكمالأته،مذلحصائصهالإسارتفردتنكر

متاقبله،كان@يىوبينبيةالمبلثمرة
عنه."تطؤر"الإنسانأنبعضهايزعم

فدمنفصلةالأخاسنثأةوهوالاخر.الاحتمالنفيتملكلاأئهاكما

خدمتفردأالإنسادهذانثأةثملعص-ينلىقىبعضهاكانوانالبدء-

يمسرالكريموالقرآنأيضا.البدء
المجملالتفميرهذاالتفر@فلكلما

2،9الحجر:أروحي..!منفيهونفختويةفإذا@البشط:،الياضح

.(72وض@؟

@سؤ@ثئمالله،روحلهي

فيونفخ
تنقل9،-السجدة:أرو@همبئ

لدءمذالكريم،الانسليالافقذلكإلى@لرضغ@لعضويهذا@لتكل@

الخلافةإليهتوكل@لمتفرد@لذي@لخلقذلكوتجعلهالتك@ن،
الأرضمي

بدءندتفردخصائصهبحكم

بفعلكيفيدركأنالإنسفيالمخلرقهذانطاقفيكان

العظيم؟الحالق

عليهانستويالتي@لصلبةالأرضبلىنصلوهنا

إلأ@لعلممنأويخمومارئي.@مرمنوح@لرقل:@لروح.عنويسألونكأ
ملا(.اء:لإسرا1تليلا،

هذافيويى
توجيهأيخهولكنيعمل.أن@لئريعلى@لعقلحجر

منجدوىفلايدركه.الذيمجالهوفيحدو"فييعمل@نلهذا@لعقل

يملكلالأئه@دراكه@لعقليملكلافيماالطاقةإنفاقومن@ليه،في@لخبط

كه.ا@دروسانل
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معنى

الله
ليروحهمن

اقتضت@را@ت@لأن)1(،البثريالكئنهذا

التيالحدودفيالكوكصهذامقاليدنجسقموأنالأرض،فيحليفةيكونأن
منأثكم@مووطاقات..قرىمنوضتضاتهاالعملىةحدودله.قدرها

ماللإنسادالعطيمالخال@سحروقد.(6اأهيد:يخها،و@ستعمركمالأرض

داثرةفيويدخللهيصلحمثاوطاقكقوىمىوالأرص،@الس@لى@لي

فم@جحيعاالأرضفيوماالمواتمالكموسخرخلافته:أ

1لجاثيةاأ 30).

افه-رعايةمنيحظىالإنسان.المحلوقهداإن

لالقطسسحانه؟
يتغالذيإلمافر؟

الهاثلة،الكويةالخلائقيسحرأنله

سر@لاموسسطرفإلىبالاهتداءوذلكالوجحه.شىعلىبهاوينتفع

الافداءهداولرلاتعصاه!ولاوففهتسيروالذيبحكمها،@لديالإلهي

@مثيءينتفعانالمحدوثةالهزيلةلقونهالإساداستطحماالسرطرفإلى

ممدا@لقفوهومعها؟يحيث@أناستطعمابلالهائلة.الكورقوئمن

وهيالصغير،
والأحرام.والأححاموالطاقكالفوىمنالجبارةثةالصهذه

فيشيءوكل
منالوجودهذا

وهوومدتره،منثئهوهرواليه،الله

منمزودالإنان..الصجر..المخلوقوهدامستطه.أوصخره
اثه

فيترىبهايسخر@لكونية@لنحامي@منطرفلمعرفةبالاشعد@ر
هذا

عليه.اللهفضلمنفلكوكلئقاس!لابماوطاقتهفوتهتفوقوطاقاتالكون

رصييأوس-سأوسعى(1)
عه@ن@

ب
بومأبا@مالصلش@ن@وو@@نرسولنالفال.

صعليلاكنررا@لنت@،وبه@لمحة،ويهنص،وب@ثم،@ل@حتقب@لححة،

وعيكصحتائعرصريمصفاله!عليئامعروصةصلاتكمللاب@لفلاه
قد

@حامااناكل@رعلى@لارضحزموعلاحل@هإد@لفال.3ئرت

نحريحهة@@@لصحبعرحالرحال@صحغ،@ساثهجاد(وابر@حمدحه@

9رتمالإحد@ي 1
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اليدلمساتوعقلهبقلبهويتبعويتدترةيمكرلمىآيكفلككلولي

والطاقات.القوىلهدهالمصر@ةالمدبزةالصانعة

يتحلىرحينإلأوشملا،وعميقاصحيحايكونلاالإنسانيوالفكر

وإلىثو@لطاصاتالقوىهذهمصدرإلىسرها،يكشفالتيوالطاقاتالقوى

لي@الصلةوالىتحكمها؟التيالنوامي@
التيالإنسانوفطرةالنر@مي@هذه

ماولولاهاو)ثواكها.بهاالاتصالللإنسارتيسرالتيالصلةهدهاته.فطرها

منبثيءانتفعولاسخرولاتمكى،ولاعرفولاأ@وك.ولااتصل
هذه

لقدوالطاقك.القوى
نمخ

الله
ليروحهمئ

فأودعهالبثري،الكائنهذا

يرتقيوهويومهاومنالمعرلة.ليالارتقاءعلىالقدرة
بمصدراتصلكئما

منواستمذالفخة،تلك
عنيحرفحينفأئااستقامة.فيالمصدرهذا

اسق،ت@لاحياتهوفيكيانهفيالمعرفة@تيار@فإنالعلويإلمصدرذلك

وتصبحالأمام،إلىالمتجهالمتناسقالمتكاملالاتجاهتتجهولا
هذه

فينكسةإلىتقدهلم)ناتجاهه.سلامةعلىخطراالمتعلىضة@التيلى@

تضخمتولوالحقيقي.الارتقاءسلمفيبهتهبطالإناية،خصائصه

الصغيرالكائنلهذاكانوماالحياة.حوانبمنجانبفيوتجاربهعلرمه

أنلهكانماالمحدودالأجل،القصيرالقهة،المحدودالحجم

هو؟فمنوالأالربانيةاللطيفةتلكلولاالكرامةهذهشيئاسيال

الأرضيالكوكبهذاعلىيحياالذييلالضالضئيلالصغيرالخلقفلكإته

تابعالأالأرصيالكوكبو@االأحياء.منوالأجنمىالأنلاملايينمع

توابعمنصغبر
ومنالنجوم.@حد

فلكفيالملايينملايينالنجرمهذه

لهئسخرحتىالإنسانمذايبلغفماذاال@هالأيدريلاالذيالفضاء

ما
الأرض؟!فيوما@السمو@في

روحي،منفيهونفختالعظيمةإالإنهيةتلد@لهبةولكئها
فاتهإلىالنفخأشد@ؤسبحانهدثه@مفهومأ@نيكونانعلى9،،2الحجر:أ

ماثالعلىنفخالهأنيريدلا@ونفخش@دقالتالعلية
فهومنا،يجري
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كمثله@ي@سحانه
فقد(11ةالثورىأالبصير،وهو@لسحيعشمء

الأشياءفخالقلدامة.بهداتؤسوالفطرةحلقهدونافىتعرد

النفخأنإنسانكلفليعتقدخلقه.منهيالتيالأشياءهذهلاتماثله

الغيبم@@هيعليها،جرىالتيالهيثةتصور@مسهوليحتحصل،.

لخلافه.فالثهببالكخطرمافكلالإلهي،

هوالربانيةالنفخة@هذه@المر@ولب@روحيأ..منفيونفخت،

فيتذكرلمالروحلأناللام؟عيهآدمبدنفيالحيوانيةالحياة@إجر@

الإلسانلينمركأمرالحيوانيةالحياةأن@لكقط..المعنىبهذاالقرآن

حبنالملائكةلهتسجدأنيستحقماالئأنجلالةمنفليسوالحيوان،

سؤية)فإفابالمجود:الملاثكةقد@مرسبحانهلهوآدم،بدنفيبجري

الحديثفيوقد@ردهذاساجدين،.لهفقعواروحيمنفيهونفخت

عنالصحيح
الثمفاعة

3فيأنون.."ةث@اللهرسولقولالقيامةيوم
1

آأنتفيقولون:
روحه،منفيكولفخبيده،اللهخلقكالبثر،أبو3

1شيء.كلوغفمكالملائكة،لكو@سجد 0

(1)
فينفغ@لذيكانللو

ا

آدم

المزمنونرآهالماوالحيو@نالإنسانبينالثتركةالحيوانيةهو@لجاة

النثور.يومفيالشفاعةلمقامترشحهخصحصية

القدميةاسر@رمنوسرصياه،يدركهلاد@ه@غبمنغيبوالروح

افىعلمبلىبالقياسمحدودالإنسانوعلمالبثري.هذا@لمخلوق@ردعه

الثريبها@لعقليحيطأنمنا@لوجرد@رسعهذوأسرار@لمطلق،

منهاؤهبإنماشاملة،ليتفطاقاتههذا@لكونيدبزلاوالإنسان@لمحدو@

دلاضاء@مافيهاويحققالأرض،فيبالخلافةليقومحاتجهوبقدرمحيطهبقدر

القليل.علمهحدودفييحففه،@ن

@بنبحي@محك-تالوفال.صجحهلينجددو@ب@يملاو@بودر@رو@@حمدرر@ه(1)

@بر@يم-
منا

@لثماعةدصل@هظر@لحليث@ثرفمش
ظحلفي@ر@د@لومكابدي

ص@لقر@دا
2 ،
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فيالإنسانأبدعولقد
يرأ@مامح@وقصولكنهأبدع؟ماالأرضهذه

يدريلاالروح-اللطيف-السرذلك
ما

كيفولاجاعماكيفولاهو،

التنزيلفيالخبيرالعليمبهيخبرماالأيكون؟أبنولاكانأينولايذهب،

ا

وعصبهوعظمهوثمهبلحمهالماديالهيكلمذاهرلي@الإنسان

تنتيوما
الانانلهذا)نفيزيولوجية..@تطور@صوالأجهزةالأخلاطهده

هذانحملوالتيفيه،اقهأودعهاالتيالرتجايةرلطيفتهالروحيةحقيقته

هيووالإثو@ك،والإر@دةالوجدانيكونوعنهاكالغلاف،لهاوهوالهيكل

وماطالإنسانية،سوهيئحرى،@جانأوالروححيانأ@والمف@@حياناالعقل

منالإنانخلقناإئا@والآخرة:الدنيافيوالجزاء@لتكليف
أئاجنطفة

.(2الإنان:أبصيراأسميعأفجعلناهفبتليه

هكذاالقدرةيدخلقته
من

تسلية،ولاجزافأولاعالاامشج،نطفة

وما@ختبمم@هو؟مايعلمسبحانهواللهوئختبر.ؤيمتحنلئبتلىخلقولكنه

وأنالوجو@مسرحعلىفلكيطهرأنالمر@دولكن@حتره؟ثمرةوما

المفدرفانلىهننبعهوانالوجهد،كيانفي@لمقذرةآثلىهعليهتترتب

اتلائه.شئجيظهرماوفقوئجزى

ليستطيعالإثو@ك،برساثلزؤثه@يبصيرا.سميعاجعلهثئمومن

ويجتلىويختار.عليهاويحكموالقيمالأشياءوليدركوالاستجابة.@لتلقي

يختلى..ماوفقالاشلاء

وتكررالجنسهذا@هتد@دوفيالإنسانخلقفيالله@ر@ثةفإن@@فن

وهيقدرها،@تيباليسيلة@فر@ده
خلقته

من
@ر@مماكانتنطفة

هذا@لكئناتلاءصراعماكانفلتة..تكنولمقصد.صراعماوكانحكمة.

فةو@لمعروالاستجابة،للتلفيالاشعد@دؤهبثئمومنواختبلىه.

فيوابتحئهبالمد@ركوتزويدهخلقهفيشيءكلوكانوالاختبلى..
ر!ابمقد@
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ول@الطريق،احتارعلىرةبالق@المعرفةجاتإلىزؤورتم
له

لاطرقمنوراءهفيماويردليصلأوليحتاره،تركهثئمالواصل.الطريق

.(3الإلساد:أكفورآ@وإفاضحرأإقاابخل:مديناهتا@الله.إلىتؤثي

ليللإلانالفعليالوانعمنندركوهكذا
سرئميزأنهالأرضهذه

فيها-المتصر@الأرصهدهسئدجعلهوصفاته،اكهبثصفيعظيم،

منورزقناهمو@لبحر،البرفيوحملناهمأدمبنيكزمنا)ولقداثه-بإف@

لقدة.7(.الإسراءأنفضبلأ@خلقامئنكنيرعلىونضلناهم@لطئبات،

منكثيرعلىالإنساناللهكرم
الطيىلنتجمعاليالفطرةبهذهخلقه

الكيان!فلكفيوالسماءالأرضبينفتحمعوالنفخة،

ائهويدركاللمسات.هذهلعدوثقتهالأمربجذيةالإنسانوشعر

عليها.فمحلسببالمعرفةمزؤدوأئهمحور.إلىمثدودوأنهلغاية.مخلوق

على@لارضي،يقضيهااقحانفترةفيفهرالابتلاء.ويجتازليتلىهناوأله
لا

سويخرحو)همال!ولهولعبفترةفي
في)ونفختالكريمة:الآيةهذه

منهايخرجكما@لعيقة،الرفبقةالأملاتمنالرصدبذلكروحيامن

فيجاعلإئط@لحياة..أمذهتصررفيو@لوقلىوالجدبالتبعةالظهرثقل

هذهوتغيرالابتلاء!نتائجمنصراعمابما@لثعوروفيخليفي،ائىض

وسوجيع@،بحقيقةشعررهومنوجيع@،غاية@ل@نظرتهمنبوظيفته@لمعرفة

عم.بوجهوقيمهاللحياة@خذه

منصلصالمنبئراخالق@فعةةللمحهكةد@ه@قاللقد
حمأ

ساجدين،.لهنقئواروحطمنفيونفختسؤيخةف@ذامنون.

لىءالإر@دةونجه@ر@دة.تعالى-نقوله-دثه.@تالهماكانوتد

@لباقيالأزليدثه@نفخةتلبستكيفنألأننملكولا@لمر@د.@لخلق

عبثبلعقلي.عبثمذا@لنحرعلىفالجدل@لفني.@لمخليقبالصلصال
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والإثو@كالتصورأسبابفيهايملكالتيالدائرةعنبهوخروجدانه،بالتع

وا

جهلإلأهوإنيثورماوكلالموضوعهذاحولالجدلثارصما

وإفحاموحدو@ه،وخصائصهالئريالعفلبطبيعة
له

لبقبسمبدانه،عرفي

وهوالإنسان،مدركدإلىالخالقعمل
العقلية،الطاقةإنفاقفيسفه

بالفاني،الخالديتلبسكيفيقول:إئهالأسس.منالمنهجفيوخطأ
الإنسانيالعقلبينماويعلل!يثبتأوينكرئمبالحا@ث؟الأزلييتلبسوكف

ولاكان،قدهذابنبقرل:اللهلأنالمرضوعفيللفصلأصلامدعهالي@

بنفيه.أنالبريالعقليملكولاثبتإذنفالأمركان.كيفيقول:

شميرسيثتهأنيملكلاهووكذلك
لالأئهبالنص-التسليمغيرعنده-

علىالحكموسائلبملكلاوالحاث@فهرالحكموسانلبملك

ليالأرلي
ابتداءالعقلوتسليمللحادث.خلقهفيالأزليعلىولافاته،

وميالقضية-أوالبديهيةلهده
علىالحكموسائليملكلاالحاث@أن

سمهأطاقتهإنفاقعنالعقلليكفيكعيصوره.منصورةأئةفيالأزلي

المأمون.مجالهغيرفي

العظيم:السزذلكمنطرت

اسبحانهاللهخلقأنوبعد
صحنعتميفأكملفسؤا@ال@لامعليه3

وألهمهلأجله،خلقهماالىوهد@هلوظيفته،يناسبهالذيالكمالغايةبهوبلغ

الملائكة،علىعرضهمثئمكئها،..إالأسماءأدم@وعئموجوثصغاية

نجململاسبحانكتالوا:صاثنين.كتم)نهؤلاءبأسماءأنجنونيفقال:

فلثابأسمائهم.@نبنهمأدمياقال:@لحكبم.العليمأنتإنكعئمتنا.ماالأ

والأرض،الئماواتيخب@لئم@إفيلكم:ئنلألمفال:بأممائهم،أنبأهم
.(333البفرة:أتكمون،كموماتجدونما@لئمو@

شهدهمالهدالاستشر@ف-ومضاتفيالبصيرةبعينأولاء-نحنما
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منطرفأنث@هداولاءنحىهاالملأفيالملائكة
السرذلد

مقاليديسئمهوهوالبثري،الكائ@هذااثهلىدعهالذيالعظيمالإلهي

تسميةعلىالقدرةسربالمسميات.بالأسماءالرمزعلىسر@لقدرةالخلافة.

وهييجعلها-بأسماءوالأثاءالأشخاص
لتلكرموزأنطوقة-ألفاط

حياةفيكرىفبحة@ذ@قدرةوهيالحسصسة.والأشماء@لأثخاص

لملوالكبرى،الصعوبةشصورحي@قيمتهاندرلىالأرض.علىالإنسان

التفاهمليوالمشقةللمسفيات،بالأسماءالرمزعلىالقدرةالإنسانيوهب

أنشيءعلىالآخربنمعيتفاهملكيلردكليحتجحينوالتعامل،

فلانخلةشأنالثأنشأنه.ليتماهمياأمامهمبداتهافيءهذايستحضر

جسمباسنحضلىالأعليهاقفاهمإلىسبيل
فلاجبل.فأنال@نالنخلة!

الجبلإلىبالدهابالأعليهالتفاهمإلىشل
الناسمنفردشأنالأنا

الفردسهذابنحضيرالأعليهاقفاهمإلىفلاسبيل

فيلتمضيكنتماالحياةوإنحياة!معهاننصررلاهائلةمشقة)تها

يوعلملوطريقها
للمسميك..لالأس@اءالرمزعلىالقدرةالكائنهذاالله

والطيرالبكبأصناتحافلةالأرصكنتآدمخلقلئاسبحانهوالله

علىالقدرةعئمهادبعدإلأإليهابالهبوطسحانهيكرهولم@،والدو@

فيوبثبها،والانتفاعتذليلهاوسروخ@اصهامعرفتها
آ
الاهتداء@لىسر3

رالضر.النمعقواني@منلهاومامنها،الاستفادةووسائلالأشياءخصائص

منبهايتعلقوما@حوالهاوعئمه@ي"تفسيره:فيالزمخئريالإمامقال

والدنيولةا.@لدينيةلمنافعا

الأشاعاحقائقتعئمإئماالئلامعليهفالم"@لخولي:البهييقول

ولي@وضرما،نفعهاوننظموشرها،خيرهاوتضبطتحكمهاالتياللهوسنن

والطبو@لفلكوالطبيعةالكيمياءفيثووسأاعطاهسبحانهأثهبالتعليمالمر@و
مماونح@ا

بثأئه)ئما@لمرادالأرضي،الكونهذاقيانينأزمةيدهفييضع
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و@لسنن.النوا@ي@تلكبهيك@فماالفطري@والاستعد@الفهمارأسمنفيه

التعليممعفيإلىلع@دوحيىسحانه،اللهإلىم@دهناوالتعليم

نراماوحي-أوملكوساطةلدونأيمبطئرة-ذانهإلىاللهأسندهاالتي

سحانهاللهوهبماعلىدالةالكريمالقرآدكلهافي
من

فطرياستعد@د

عامأالفطريالاستعد@دهذايكونوقدوالمعرفة.والإلهاموالفهمضدر@لم

ش@ملا
كماالإنانيالوعأفر@دجميع

لمماالإنسان)عغسسحانه:قولهلي

:(4الرحمن:أ@لبيان،عتمهالإنسانثخلقوفطه.ه،،العلق:أبعلمأ

فييجولعفاوالتعبيرالنطقسرفيهأوح@ي
نفسه

"المعانيمن

الإنسانيستمدفهالله.هومصدرهإنالتعليم.مصدريبرزوهكذا

ماوكليعلم.ماوكلعلم،ماكل
يمتح

له
ومنالوجيهذاأسرارمن

المصدرفلكمنهناك.منلهولفسه.اسراروسالحيافهذهأسرار

س@اه.هاكلي@الديالواحد،

معويتجاوبويتفاهم،ويين،ويعبرينطقالانسافىنرىإئنا

الخلىقة،هذهوضخامةالهة،هذهعطمةالإلفةبطولفتسىالآخري@..

والنطق،البيان،إنألاالإنساليةوالصفةالعجبة،المنحةوهذه

هذايكرنوقد5الإنسان!هذافيممبحانهاللهلىدعهعجيبلسروالنعبير،

ويجعلهبه،ييزه@نسبحانهلى@دمعينلفردخاصةهبةالفطريالاشعد@د

حصوصبة

تريلفيمرنةوملكةملهمة.بصيرةذاالئلامعليهيوسفكانولقد

قال:رؤيامنمنهماكلر@ىماالسجنفيلصاحيهفئرفلماالأحلام؟

منليوهبمابعض@يك@،:أيوسف:"ريعئشيمئاذلكماأ

دثه@قولالىذلكفييرجعإنما@لئلامعليهوهوو@لفهم،للعلماستعد@د
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أنومن(22ةأيوصفوعلما،حكماآتياهأشدهبلغمولضات:

هدالهجعلفطرتهفيتدتنورهوإلماعليه؟القيتدروسايكنلمذلك

كهعبزالذيالخاصالاستعد@د

أتينيقدرثبقوله.أحياتهئخريكفي
من

1أيوسف:0،0الأحاثيثتأويلمنوعئمتي@لملك 0

1).

لهادوالحاصة،العامةحاليهفيالتعليمأنوواضح9
المواهصسر

سحولهماحقائقويعلمبه،يتصلماأسرارليدركالمرءبهاجهزالتي

له،بما@سرناهكلها@اثمماءآدم)وعلمسبحانه:قولهفرلافإداالأشياء.

هوفلي@
لنامذها

وعيرالقرآر،هو@إئحانيهر@رأيأولاالفهم،في

يمة.اكفاتهإلىمبلثرةالتعليماسندكتما@سحانهكلامهمىالحفهوم

ليأحوالم@الواقعانعلى
آ

الرئي،هدايؤلدالأرصهذهفي3

يكشن@ودبهوطلماالعصور@مدىعلىالاستعدادمذاأبيهمعنفقد@رثوا

دائرةولوسغالسيطرةمنلهميمك@ماطبيعتهوقواني@الكونهذاأسرارمن

لعمارة..والإتيا

للمالحيوان@فاملك..ولاحي@ادفيهيثاركهمفلمبذلكوانفرثوا

هداعاء@يسيكر+فلمالملاثكةوأفاةصحرةفل@لألمحابةإلالهميك@

يزالعزلنتإئكعنمتناماإلألناعلملا)سبحانكقال@ا:أنإلاالمضملى

"@لحيهم،..

فيلهاصر@رةلالأتهاالخاصة،بهدهلهمحاجةلافالملائكة

المافهعلمفلضالهم.توهلمئمومنوظيفتهم.
وعرصالر،هدا

للأشياءاللفطيةالرمرزيضعونكيفيعرفوالمالأسماء.يعرفوالمعليهم

فقال.الملائكة،علىعرضهمثمكلها،اثسماءآدموعئمو@لخرص..أ

.9صاخبنكتم)نهؤلاءبأسماءألوني

1@لمصلو@فمق(1) 2 40-125
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بعجزهم،والاعترافربهم،بتبغالعجزهذاأمامالملاثكةوجهر

وهوعلمهم،بحدودوالإقرار
هداكانثمادم..وعر@عتمهم..ما

لاسبحانك)تالوا:الحكيم:العليمحكمة)دراكإلىيرثصمالذيالتعقب

أنئهمأدمنجاالحيم.العلبمأنتإئكعنمننا.ماإلالناجمغ
يخبأعلئم)نيلكم.ئقلأ@قال:بأممائهم،أنبأهمفلمابأسمائهم.

-31ةالبقرةأ@تكتمونكتموماتبدونماوئحلئموالأرض،@الماو@

3

يخهليؤ@يالأرضيالكونهذاالقادملهيستفتحالذيالسرهو

ماعلىالخلانةمراسم
رسم

كلها،..الأسماءأدموعغةسبحانه:اثهله

العظيم:المشهدفيالتكريمجلال
آاللهخلقلقد

شيءكل@حسنسبحانهوهوتقويم.@حسنفي3
وحسنالتقويموحسنالتركيب،بحسنالإنسانخصصولكئهخلقه،

الله،علىبكرامتهالإنعانيشعروهذاالصورة..وحسنالتعديل،

الثعررية.وصورتهالخلقيةصورتهصورته:نحسينفيعليهال@هوبفضل

أئهكماالجثماني.تكوينهناحيةمنالأرضفيالأحياءأكملهوفالإنسان

الأسر@ر@لعجيبة.ذ@ت@لروحيةو@ستعد@ماتهالشعوريتكوينهناحيةمنأرقاها

بالقياسالعريضمدا@لملكفيواقيمالأرض،خلافةال!وكلتثثمومن

إيه!

وتص@لره.تكويهوتفوقللإنانالإلهيةو@لرعايةالعنايةظلوفي

@حتفالفيالإنسانميلادبلكللانبد@تالمثيرة.لأحداثهاالئريةقصةبد@ت

فيزياثة@لعزيز@لجليل؟الملكيعلنهالأعلى..الملأرحابفيمهيب،
منهميكنلم@نزمرتهموفيالملائكة-لهوتحتشدوالتكريم.الحفلىة

اللهخلقوماةوالأرضال@ملى@توتثمهدهإبليى-

مائللمر@ئهشيء..في

تلنائمصؤرنحم،ثمخلقنحم،مولقدالجود:هذاتلىيخفيعظيم
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ماقالالساجدبنمنيكنلمإبليسإلآفسجدوالآدم.اسجدواللملائكة

منوخلقةنلرمنخلقتنيفه،خيرأناقال:أمرتد؟تجد@ذألأمنعك

النكربمليالكريمالمهدهوهدا2،.1،11الأعرافأطين...!
لأ

ومثحهدمثهدوهوعليه3

إعطاءمعاه.يكونقدوالتصويرالإلاء.معناه:يكونقدالخلقإن

ليمرتبتانوهيوالخصائص..الصورة
قد"ثم"فإنلاالثأة

سمرتةأرقىوالتصويرالمفوي.للترقيولكنالرمي،للترتيبتكونلا

إعطاءلمعش@لتصوير-ولكنثالخاصةللماثةيكونفالوجيالوحود.مجرد

فكألهالوجود.ثوحكمنارقىثوجةيكونوالخصائص-الإنسانيةالصورة

راقيةحصائصداوجيحاححلاهولك@الوحودمجردنمححكملمإئناقال:

شيءكل@مطىائذيةتعالى:كقولهوذلث
5أطه:هدى،ئتمخلقه

خلقه.عندأدائهاإلىوفديووظاثفهخصائصهاعطيشيءكلفإن

والهدايةوالوظائفالخصائصو)عطاءالخلقبينزمنيةفترةهناكتكنولم

ربه.@ل@هداه)هدى،..مضكادا@@يختلفلاوالمعنى@ثاثها.@لي

نهف@
الإنسانيةخصائصهوأعطيصورآدموكذلكخلفه.عدربهإلىهدي

كما@لزمن،@يلتراحيلاالرتبة،فيللترقيوثئم،خلقه..أعد
برجح.

وفياللام،عليهآدمخلقفيالقرآييةالنصوصمجمرعفإنحالأيةوعلى
ونمزهاائصالخ@مذهالكث@هداإعطاءأنترححالثري،الجنىشأة

منالإنسان.وجود!"فيترقيايكنولمالعالة.الخبرةو@تسابهاوتدريبها

الداروينية.تقولكماالإنسانإلىا@تهتخىالأنلاتطور

يكبدلايةزمنيا-ترتيباتتغالجوانسم@رقيةأطو@رووجود

وليتظنيةاانظريةمجردهووالارنقاء-@لنثرءنظريةعليهاتعتمد@تي

ظا!الأليىالأرضطبقاتفيفاتهأع@لى@لصخورتقديرلأنايقينية"

ماولي@إئعاعها.منأعمار@لنجمكتقديرضفممجرد
ظهورمنيمنع

نغيرها!لها،تعدىخر@وضفر
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مامناكلي@الصخور-بأعماراليقبنيالعلمفرضعلىأنه-على

منأرقىبعضهامتواليةأرمانفيالحيرانمنأنه@ع!"وجودمنيمنع

ماومدىالأرض،فيالثماثدةالطروفبفعلبعص؟
وجيدسبهتسمح

تتغيرحي@بعضهاانقراصرثئمحياتها،السائدةالظرو@هذهتلاثمانلا

أنيحتم!"لاهذاولكنبالحياةلهاتسمحلابحيثالسائدةالظرو@

لابعدطومادارونوحفرياتبعص.م@"متطورأ"بعصهايكون
تي@تطيع

تثت-أدتتطيرلاهدا..منأكرتئبت@@
هداأنبه-مقطوعيقينلي

شها@ةولقالرمية-الناحيةمىقبلهالديالنوعمسعضولآتطورأتطورالوع

منأرقىلوعأهناكانتثبتفقطولكهاديها-يوجدالتيالصخريةالطبقة

الساثدةانظرو@لأدقلسا.كماتعليلهيمكنوهدارمنيا..قبلهالديالوع

كتالأرصفي
بوجحدتسمح

لثأةصالحةصارتتغيرتفلقاالنوع.هدا

ليتجلعائسأسكافىالذيالوعانقراضرعلىومساعدةآخرنوع

لالقرض.أحرىالظرو@ا

غيمالديالزمنفيمستقلة،نئأةالإنسليالوعنثأةتكونوعدئل
ماوهداالوع،لهذاوالترقيوالمولالحياةنسمحالأرضظروفأدالله

ديالقرآنبةالنصوصترححه
الشرية.ثأة

والعقليةوالمسيرلوجيةاليولوجيةالساحيةصالإنسادأ"وتفرد

وفبهمالمحدثون-الداروييرداضطرىالاالتفردهدأوالروحية.

الإنسانية،الثأةعلى@فردمرجحدليلبه،للاعرا@لالته؟لجة-الملاحدة

!(1)عضوينطورالاحرى@يالأن@ل@معتداخدهاوعدم

الأرضفيجاعل)إنيالحلائكةأمامأعل@@سحالهاللهانتقدملقد

احر(1)
حطالح@اها.الحمه@صلسوسع

@

ر@حصانص
ا

ومفؤماطالإسلامى
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أنإيحاءانها:لاولإيحاء@تداتصحمةكلمةالحلالةوكلمةخليفق@

أهميةالقدر@وعظيمكائ@أحمعي@،اتهحئقمتمرد@يالعطيمالكائرهدا

علىالمسمطرالمدعالحالقحليفةاذ@هوالحياةفيللىزة

مصىللاوالأالخلافةطبأ@و@مرودآيكونأدللحليفةبدولاالكور.قوى

قيمة.ولالحلاقه

مصقن@حهيكودأدكدلكبدولا
هووإلأ@ماالحلالةمحه

لتركي@العامةالهندسةإلىلاحصةولطرةا،يكورادمستحق

ال@هحلق@يالكائ@هداتمردفيالحقيقةتلكتتالإنسار،

وهي
شكللي@الحمالويتفاوتالكمالإلىالحماقيحتصر@يهاهدسة

ووافالصفة،وكاملحميلداتهفيوهوالتصميمولكنوشكل،

سائرعلىالأرضديالإلانبهاينفوقالتيوالحصائصالوظاثفبكل

سعره@و:منوئحطرأكرالحياةفيثيرهيكودأنبد

الكاثنكبقية@وطبالخلافةوحدهلإلرالهمعىللاوالأالكائنات.

يسحانه-اتهويتوئىوالأرض.@الماو@بهتحتفلالمخلوقفهذا

ون.ويهرللنأيؤعونوالملانكةالأعلى،الملأعلىمقدمه)علانلفسه

عنالمعرلةمنمزيدأويطلبودربهم،ويراجعوفى
الإنانحلقحكمة

الملائكةيسحدثئمقط..أمرفييراجعولهلاالذينوهمواشخلافه،

المعجزةهذهلتفردوتوكيدأأهصيته،@لرازفيوزيادةالانان،حلقلمعحزة

الكائنهذاميلادالجليلةالعليةبذاتهاتهأعلروهكذا.@@لمعجز@بين

ا@مجدوللملائكةقناثئمالأعلى:إالأعلىمنحافلحفلىفيالإلسفي؟

.(11الأعر@ف:أ@فاجدينامنيكنلم)بليم@الافسجدوا.لآلم.

هذا@لاحتفالفيالتكريمهذانداوةيتملىخاشعاالقبويقف

في@لمهيب
لهقجدالإنانهذايبلغفماذاالعجيب..المئهدهذا
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9روحيمنفيهونفخت3إالعظيماللطيفالسربهذاالأالرحمن،ملائكة

انفصماوعنهتخئىفإذاكريم.كريمالر@هذاإئه
أصلهإلى@رتدمه

طين؟س

ينسىالإنسفيالمخلوقهذاإن
لفسه

أئهليشىكنيرة،@حيادلي

القوةبمصدراتصالهمنولكن@اته،منلاالقئيمدصعيف،صيركائ@

ويئامخ،ويورم،ينتفخ،يروحثمهذااتصالهلمحيقطعالله.منالأول.

الكبر،بهذاهللالديالثيطانسيستمدهالكبر.صدرهلييحيكويتعالى

دأتاهالإنسانعلىسلطثم
قبله!من

فأتقنه@ورهعرفولرالوحودهذاوحقيقةحقيقتهالانسانأثوكولو

لامماكئىأئهإلىاطمأنولويتجاوزهأنيحاولولم
يحصى

عدده
مى

و@دهو،إلايعلمهلاالديتقديرهوفقالحيخالقبأمرمسخرةكائ@ك

لاطمأنكلههذالو@ثودالوجيد..هذاكيانليحقيقتهلحس@مقدرديره

معسلامفيوعلثىوتواصع،كذلدولتطامنواستر@ح،
نفسه

الكونومع

و)سلام.للهاس@سلاموفي

خلقهعلىورفعهورقاهالروحيةالخاصيةلهذهالإنساناثهكرملقد

لهفقعرروحطمنيهونفختصويتة)فإذالملائكته.وقالأجمعين

1أطه:لآدمااسجدواللملائكة:قنا@وبق2،،7أص:ساجدين، 1،6

لهذا@لمخلوقصوره،أعلىديالتكريمإئه(34البقرة:6،1الإسراء:

يرفعهماالأسر@رمنؤهبولكنهالدماء،وشمفكالأرضفييفسدالدي

التي@لمستقلةالإر@ثةسروبكماالمعرفة،سروه@لقدعلى
شقفيبر@متهتحكيمعلىوقدرتهط@عته،ازد@لبنتختلى

كلههذاإنبمحاولهدئهالى@الهدايةبأمانةواضطلاعهطريقه،

نكريمه.أسراربعص

نعلملاووظائفهم،خصائصهملهما@هخلقمنآخرخلقوالملائكة
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افهأنبأناماإلأعنهم
ربهملأمرالملائكةاستجابوقد)1(،أمرهممن

كما

الححر:كلا،ةأض@@جمعونأكلهمالملائكةفسجدفطرتهم:إمي
3

الملاثكةسجدلفد
"الحلبلالعلويللأمرامال!

فيدسجهعمم
اوأمرلمافهماللام،علبهلأدملاوجل،عرلثهطاعههوإنماالحقبقة

لرئهالعبدطاعةفكنتنقص،ولاعليهم،غمقفلثفييكنلمبالسجي
يصرهلموتعالى،شحانه

هناككانما
والأسالبهالوساثطمن

كلهمالكرامالمحئكةسحد
ومتىأين؟كيف؟

3
تزيدلاومعرلتهالله.غيبمنغيباولئككل

المحلوقهداقيمةتقديرفييبرزالذيالمغزىهذاالقصةمغزىفي

النفخةبتلكأصلهعنارتفعبعدماالطين؟من
روحمن

@لعظيم.الله

لآالسجودمعنىوفي
للملائكةذكرو@ول9الحولي:البهييقول3

لهسجدوا@ذالخملامعليه@لبئربلياتصلسأولأنهمالكريمةقصشافي

روحه.منشحالهفيهنفخعندماوجلعزاثهبلر

ذلكفإنونسك،بمادةسجيديك@لمالسجردمذاأنالبديهيومن

أنضر@ريأولي@ومفانسة،وتكريمتحيةسجيهوإئماالله..لجريكونلا

سجيعنالثهفيلمعلكماالأرضعلىالجباهلهوضعراسايكرن

بتنوعتتنوعكئيرةهيئاتفللسجيوجل؟عز
سبحانهوا@هالخلائق،اصات

ويقول6،.أ@لرحمن:يسجدانأوالئجروائجمثلث:إفييقول

والقمروالشمىكوكبأعثرئحدرأيثإنيلأبيه:،يوس@لسانعلى

@@ل@ملى@فيمايسجدو@ثهةةويفول4،،أيوسف:"ساجدينليرأبتفم

ص@لسمع،ه@طر@لظرو-@يا(
1 0 لها.\.-41

3/1محصر@لروصهضرح(2) 7
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وهمو@لملائكة@ابةمنالأرضفيوما
..(49النحل:أ@ونيستكبرلا

أنالحديهيومى
سجود

وسجوثصماالملائكة.كسحودلي@@الدو@

كسحردليىجميعأهؤلاءوسجودوالقمر،والشمىالكواكصكسجيلير

فيالسجودمعنيمنأنإلىدلكوهكذا..الصغير،والزرعالشحر
اللغة

رأسهخفضالعير:)وسجدصالمنير.ويقولوالتواضع،التطامن

الملائكةسجودفىكادفإذاسحد..!فقدثيء@لوكلركوله..عد

ذلهوإثماللكرامق!المضيعالدلولاالعب@ية،ذلهوفليسالذل،مصى

منهشيئاترىالديوالمو@ةالتطامى

الوالدبن.حقفينعالىقولهفي

ينباثل@فيماونراه3(،2ةالإسراءأالزحمق@منالذذبئلهما)و@خفض

الحقعهعبرالديالم@نلأحيهالأحانكسلىمنبينهمالمؤمني@رحماء

وبعالى
المائدة:أ@الكانرينعلىأعزةعلى@لمؤمنين،)ئذنةسقوله:

وخفضة،والمووالاحتر@م،التحية،معنىيهالملائكةلسجود

قوم.وقال"الجامع.فيالقرطبيقالوالتكريم،بالفصلوالاقرارالجنع،

الأرض،علىالجبهةوضعهوالدياليومالمعتادالسحودهدايك@لم

لآدم،خصعهاأيوالانقياد:منفهواللغة،أصلعلىمجقىرلكئه
لابالفضللهوأقروا

(2)

والعصيان:والفسوقوالكفروالاستكبارالعلوبينالشيطان

آشكريمسبحانه-الله-أمرلقد
منفيونفختسؤيته)فإذافقال:3

إبليسالأ@جمعون.كنهمالملائكةفسجدساجدبن.لهفقعواروحي

خلقتلمانسجدأنمنغكماإبليسياقال:الكافرين.منوكاناسنكبر

صح\،للؤطي،تدلأحكاملحمعا)!؟
2 9
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(75-72ةأض@0،0المالينمنكت@مئشبهرتبيدي

..)ير@هفيمابحكمنهوشعوراالله.لأمرامسالاالملائكةسجد

إلافسجدوا@1(،1الأعراف:أالئاجدين،مشيكنلمإبليسإلافسجدوا

5الكهفأرئ@@مرعنففسق@لجنمنكانإبليم@

لآيجدأنواستكبرإبلي@علالقد
كلهمالملائكة@سجد..3

هنا(3،031ةالحجرأالهالاجدينمعيكونأنأبىإبليسإلأأجمعون

معر@ةع@والاستكبلىسبحانه!الجللعصيانمحسمة.الثرخليفةتتبدى

إبليمىإلأفسجدوا@الفهم..عنوالاستغلاقبالإئموالعزةلأهله.الفضل

(34البقرة:أ@ينالكافرمنوكانواستكبرأبى

الملائكة؟سإبيىكانفهل

حنىمنيكىلمإبلي@أنالمتقدمةالآيكفيالقصةسياقويوحي

كانإنماالملائكة،
كانفلومعهم

سهم
ما

ثلاالأولىوصفتهمعصى.

حلقلإللي@0(،6التحريمأالهيؤمرونماويفعلونأمرهمماا@تهبعصون

الجنمنكانإبلشإلأذمجدواتقدم؟،كماتعالىلقولهالملائكةغير

حصائصهملهمالملائكةغيرحلقوالجىرئم@..ئهرعنففسق

منالجانحلقواللهآمرهمناللهنتأناماإلأعنهلعلملاووظائفهم،

الملائكة.منلي@بأتهيجزموهذانارمنمارج

نار.منخلقإبليسأقبيانهسيماتيكماالكربمالقرآنفيوردولد

وهمنورمنوالملانكة
وعصى.أبىوهوأمرهممادنه@يعصونلا

1@لحرء@فلس@يظر@لظح@،(1) 2 08-1209

1@لرحمى@لابةسررة(2) 5

ص(3)
عاتة-

رعي
وخلقلور،س@لملانكةلخلقتع@ور@ن@رسرلتالتالتد@ا-@ل@@

@موخلقنلى،ص@لحان
لإسادحتادراس)6992(،ملمأ@حرحهلكمازصفظ@

1ر@حمدصحيح، 5 3 / و6
الإحسادالطرك@596ر@يطير@لش@لملأا،

)5516(،رض
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لابالسحودا4مرقدكانوإنقطعأ.الملائكةغيرمنفهو
زمرةفي3

ميلادالجليل،الملك@يهأعلنالذيالعطيمالحفلذلكفيالملانكة.

كانوقدالفريدالكائنهذا
مع

ولمبالسجود.مأمررأوكانالملائكة

لانهإهمالأالأمرعندالصريحبالذكرئخص
بسبب

عصيانه.منكانما

@ر@والتيالاياتفيالواردالاشثناءأقاليفينالملائكةمنهوفليس

افسجدولآدماسجدواللملائكة.قلنا@ذ@)بالسجود-الملائكةاللهأفرفي

1أطهأبى@إبليسالآ إبليسالآأجمعونكلهمفسجد@لملالكة@.(16

وجهه.علىفلي@-(31الحجر:أ@@ل@اجدينمعيكونأنأبما

فيوالاستنناء
أتهعلىيدللاالموضعهذا

الملائكة،جن@من

أحمد.إلآبنوفلانجاءتقول:كماالاستثناءهذايجيزمعهمفكونه

أنوأفاملابسة.أومكانكلفيمعهموهوعثيرهمهوإثمامنهمولي@

شحلفكيف.@للملائكةرثكقالوإذللملائكة،المذكورالأمر

القصة،سياقفيبعدهماعليهيدلإبليسإلىالأمرصدورفإقإبليس؟

ئمزتك؟،إذتسجدألامنعكما)قال:صربحأالقرانفيفكروقد

منولي@لهصدوفدالأمرأنفيقاطعهذا@لتهوقول(12الأعرافأ

معهمإليهيصدرفقدللملانكةأمرههوالأمرهذايكونأنالضروري

لشأنهتهوينآيذكرولامنفرداإليهيصدروقدما.ملابسةفيبهملاجنحاعه

القرانيةالنصوصمنبهالمقطوعولكنالموقف.فيللملائكةوإظهارأ

الملائكة.منليمىأثهتصرفهدلالةومن

هنانتعاملفنحنحالائهوعلى
مع

تصورنملكلاغيبيةمسثمات

لهسبيللاالعقللأنالنصوص.حدودغبرفيكجفياتهاولاماهياتها
في

الأحوالمنبحالالمحالهذا

الملائكة-فأناوبعد..
مااللهيعصونلاالذينوهم

امرهم
ونيترق@لاالله،لأمرمنفذينمطيعينصجدوا@فدئؤمرون-ماويفعلون

لأيور@وولأيسببلأيمعصيةفييفكرونولايستكبرونولا
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هناوإلىوظيتهم..وهذهخصائصهم،وهذهطبيعتهم،هذهتفكير.

المطلقةالطاعةتتمثلكماأدته،علىالإلسفيالكاننهذاكرامةتتمثل

عاد@لته.منبالملائكةالمسقىالخلقذلثفي

ولسعلم.وعصاهسبحاله-اللهأمرتنفيدعنامتنعفمدإبلي@وأما
فممعهعليهميطرالذيالتصوروماصدره،فيحاكالذيما

من
طاعة

ثكلاةكلهالوحودوأمرأمرهومالكوخالقه،رلهأتهيعرفوهوربه.

امذاكلهشيءمنفي

3بميلادللاحتفاءالعظيمالمشهدفينشهدوكدلث
نمافحنلاثة1

العصيافىونموثجالعميقوالتسلبمالمطلقةالطاعةنموذحالله:خلقمن

ثالثةوطبيعةالمقيتوالاستكبارالمطلق
ويسعلمالبثرية.الطبيعةهي

سيحيءعيماالمزثوجةوصفاتهاخصائصها

فيثورهاانتهىوقدشيخالصةفهيولىا\الطبيعةفأتا
هذا

كي@فسنحرتالاخريانوأتا@لطبيعتان@لمللغ.التسليملهذا@لموقف

تتجهان

المتكبر@لمغرور:القبيحلرد

بهدأسأمورأإبليسوكانلادمبالسجودأمرهسبحانهاللهونجهلقد

تحجدألآمنعكما)قال:رقي:فوثخهالكافرين،منوكان@ستكبرلكنه

@طينمنوخلقتهنلر،منخلقتنيمنه،خيزأناقال:أمرتك؟إذ

حقالنفسهوحعلالنصمعرأيالهإبلي@جعللقد.(13الأعر@فأ

ماوفقنفسهيحكمأنفي
الأمر..وجودمعوعلةسب@منهويرى

التفكر،ويبطلالنظر،ينقطعالجازموالأمرالقاطعالنصيوجدوحين

الطاعة،وتتعين
ينقصهيكنلمالله-لعنهإبليس-وهذاالتنفيدويتحتم

فييقعلاالذيالمدبرالرازقالمالكالخالقهود@@أنيعلمأن
هذا

لموإليهصدركماالأمريطعلمولكتهوقدره..ذنهب@إلآثيءالوجود
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شبمطقينفذه..
وخلقتهنلرمنخلقتنيمنهخيرأناءقال.نفسه.عند

تسجدأنمنعكماإبليسيا)قال:والحسد..إنه.@طبنمن

كنتأمأستكبرت؟بيدفي؟خلقتلما
فه.خيزاناةقال@لعالين؟من

.!7،576أص:طين،منوخلقتهنلر،منخلقتني

بدفلاشيء.كلخالقواللهليدقي؟خلقتلماتسجدأنمنعكما

هيالتنويههذاتستحقالإنسانهذاخلقفيخصوصيةهاكتكونأن

لفخةوإيداعهالكائنبهذاالربانيةالعنايةخصوصية
روحمن

علىدلالةالله
كنتأممري.عن(أصتكرت؟@لعناية.هذه

لاالذينالعالين؟من

يخضعون؟

أناقال:ماإبليسوقال
حير

مه

الحسدإته
منينضح

الكريمللعنصرالإغفالأووالغفلةالرد.هدا
القيحالردوهوالتكريم.هذايستحقوالذيادم،فيالطينعلىالزائد
كلهالخيرمنتجردتالتيالطبيعةعنيصدرالذي

الموقفهذافي

اكسجدقالإبليسالأفسجدوالآ@م@سجدواللملانكةقلنا@اذالمشهود!
6،1الإسراء:3.1طيناخلقتلمن

هذافي@لتهنفخةويغفلالطينيدكربجعلهلادمإبليم@حسدإثه

معتكونألامالدإبلبسنجا@ال:الطين
أكنلمقال.جدين؟@لظ

خلقتهلبثرلأسجد
3الحجر:أ@مسنونحم!منصلصالمن

الإنسانبينالخلقأصلاخلافتقدمفيماالكريماالقرآنذكروقد
خلقناولقدوتعالى:أسبحانهفقالالجنمنموالذيإبليسوبين

خلقناهو@لجانمنون.حمامنصلصالمنالإنسان
نلىمنقبلمن

1،41أ@لرحمن@@لشموم

الياب@الطينوموالصلصال-بينالطبيعتيناخنلات@لثهقولويقرر
المتخذنقره،عنديصلصلالذي

و@لنارالآسن-@لرطب@لطيفمن
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السموم.نلىسا@ة.@شعو@بأتهاالمرسومة

هوجدبدعنصرفيهادخلقدالإنسانطبيعةأنالقرآنذكروقد

النفخة
روحمن

لقدحصادالموم.نلىمن@بقيتاليطانطبيعةأمادته،@

ليللإنسادإذنسابق@هوالسمومنلىمنقبل-منالشيطان-خلق

نعلمهماهذاالحلق.
كادوكفهوكيفأقاالمتقدمة.القرانايكمن

صفاتهمنندركإئمافيهلحوضآنلناليىاخر.شأنفذلدخلقه.

أثهبحكمالطينعناصرفيالتأثير
سحكمفيهوالمسارعةوالاذىالنلى.من

لناتنكشفثثمالسموم.ناراثها
والاستكبار.الغرورصفةئنابا@لقصةمن

الردفيالعلوهذاظهروقداللىاطبيعةعنالتصور@يبعيدةليستوهي

أكنلم)قالالإسراء16(،طينا@1خلقتسجدلمنآ)قالالقبيح:

خلقتهلبئرلأسجد
قالالال@3(،3الحجر.أ@مونحم!منصنصالمن

الحسنقال(12الأعراف:أ@طينمقوخلقتهنرمنخلقتنيمنهخيزأنا

بينوازنقدإبليسإنالله:رحمهماسيرينوابنالبصري
نفسه

ادمولن

3منأشرفنفسهفرأى
لهالسجودعنفامتع1،

لهالأمروجودمع

بالسجود.الملائكةولسائر

القياسلأق@اسد،فياسهداإقفيقول.ذلدعلىكئيرابنويعلق

@اسدقيد@إتهثنملادمبالسجودلهاللهتفروهوالنصوجوديتأتى@علا

التلىمنوألفعخيرالطي@آنإدفاتهفي
(1)

والحلم@لرزالةفيهالطينلأن

@يقول(1)
@ئ@دعراهليإلبىحطألبد@ي@لحوربةفي@ى

ونحلبله@لنحم،عبهتدمحبرس

لأل@
"ط@منحلقوتدملرس

ممشلعلىثكرما@فماإطب@ثكرما@نيمله@داعلم

لادصلانعهدالأ@لعث
صعووحدإلاءومحردركمركركادصإنما3

@ن@لحلكعلىرثلأنه@حصبهر@@لنه@سنما@بم@ه@لك
سحلقلكرلهتدممىجر

جرمررس@و،لص@لحصصعسبحىلاأئهساعلىطى@رتمىحلئموت@لر

وحوهمىوهلا@ل%

@@لنر@لحلا@لهتحلفتماطحها@لماد@تلا@@لر@ن@لأزل-

در@لك@@لرز@نةطمعه@و@بر@و@لحدةو@للن@طعها@لحمة@لار@نالني.-

و@نت.
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وآلاتصربنقمولمى@لادو@قهاتهم@لجلد@رر@قوسهبهبنكترر@@@لي@ن@فدلت

مىشي.يهايكودو@قلىلاومساكنهممماثه@
لمحلك

لاللج@رصريري@ب@ك@ن@لر@ع
بحي

و@لارومهديهبنكردعئاولا@نةعه

يلحكههو@نررللااثبمعها@لإلدبحيوندمطلمأعها@لحبطد@لبهبمبعي

@ليهاصر@رة

مااصع@ئصع@@حرحه@لف@ت@به@@نر@@نلحص
@لىيزفيلركهلمىيهرصع

نلورلمنقولموأكتهلحانك@لاررلر@شردتمصاعمأببكيهما@شهدت

لها.حاسلأبكودنمم،صل@لىمقفرةميصللمهانمحم@لارلا@ن@فاس

و@متقلىمالحاهمهاأكمل@لالر@حامل،بلىيتؤلار@تر@ب

نفومدد@دمع@@لل@ديهامفمرأ@@@@وي@@دى@نر@@مقفرةلىد@ئن@قمع.
له

@مى@نر@@ربمنكز،بلأبكود@للىلا

لهي
عهاومو@لي@ى@ليبل@ة

فبمل@ثمولةيهتلاسصجصومو@لوس@ل@حمي@لبة@ل!@لاثةف@ن@

@لماتكمتولناوتهرهلنر.مهعلى@لمحل@ق@لهوىعلتولهمايالتكصمعها

ميالألمحبة
دصلا@قريومر@@

مع
ر@لى@رحعواسرهمحلهقهرثفب@يما@ل@@

له

معوكاد@لحاء@لدىطما@@و@@احا.
أعلى@@لماء@لاثمه

وكارلر@ى@لرر@طسريع

مىلالمكىب@لبىوكدبل!لحادله@صيأو@رر@ت@لت
مها@ىلحادكلنلك،

3وعصر.ئحله
@لرثىى@صله@لصو@ل@@لر@ل@صلهأ@ل@1

صعصمهاحمل@@لار@@ن@لتسع.
بلأعهبصنمالالالنركمىو@لناع@لسمة

@و@لر@@لللم@لرتلأثسدصلهاو@لحمىىرلرلا@لم@وح@هلىثرما

@لرثيى@حمماسرنرتهوجرهسكهطهرتوفبكمبىبو@ل@كة

صو@حىكال@@نرثكرماس@نهب@@لاشر
مها@أحعلهاو@ئ@وحلعهاا@حها@

لىو@لطى@مهاولا@وا@ه@للأحاءكمدو@ر@رأ@ررلاطأو@ر@نأ

@و@لم@و@لحىلص@لمىيهممرصمىبلالدكر@لارولملهاعوما،وعحاذ@اآلاعا

وتعللى@لأخرةنلكرةللمتهد.وتحتدكرةلائادكرماب@رصصعي@مرععبلأ@ي

الر@داسلها@ل@@لحافيوبر@لأرصىلورود@لمو3ئلر@ر@لل@لعص

بىمر@/.(@الار@يببتع
@لؤآد@يص@@مى@رص@محا

سمرصععرسكة@وصوصصظلىكر@ن-@لحاثي
و@حرحصوصأكال@

@لىيوين،في@ثرضخلقبائنىلتكمرون@ثنكمتعالى.دفالعمومأديهاللىك@ن@

و@فا@لركةعمةبركةدهدهلم.9أ@صلت.@لفها،نجها@وفدودها@وبوكفال@ر
فيا،بركا@تيلوطا@لى@لأرض@رنخانعال@.لعصها@كنوله@لحاعة
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والإحراق.والسرعةو@لخقةالطيشفيهاوالناروالمو،والأناة

إلىالمتحولاللزجالطينهذاعناصرمنالإنسانخلقكانولقد
منئنمصلصال،

الاحياءةسانروبينبيةفرقتالتيالعلويةال@نفخة

لاتهمنذأفردتهالتيالإنسالية،خصائصهونحته
الكائنككلعن

مستواهافيهيبقيتبينما@الابتد@منذطريقهاغيرطريقافسلكالحية،

تتحداه!لا@لحيواني

بالثه،للاتصالأهلاوتجحلهالأعلى،بالملانصلهالتيالنفخةهذه

العضلاتفيهتتعاملالذيالماديالنطاقولتجاوزةعنهوللتلقي

ماحفةللرككاكا@نمة@لنهوردلاعلألركة@هاحعليخر@ئ@للموأئا@للر

لي@لبركلاب@يا
رماحفها@لركةمربل@لىيه،وصعبما@لمركلمه

فهالهوئغلبها@سمهيدكر@يببيرتهمحلالأرصجعلنعالىدئه@أنعسر@لئفب-

للحالب@ومدئمركألنلسيخاماحمله@لل!@مويةعمومأ،والاصاللالحز

وثحرأنرلأملكلكماما@لحى@مبتهالأير@لارصبكىلمخمرعأ@لر
و@لنو@تدو@نيوالأمارمى@لما"الأرصأوعنحال@إر@ن@كر@خلط-

@لب@تا@ر@لميو@لدباصو@لحالوأتفها@نتر@ما@@،والأنو@@ر@لحي

خفأو@لار،ليرحلتروضةثايشات.@نار@يبودعلممار@لهيحةو@لص@

ل@يصنمرةمطر@آ@ردهرلىحر@رفهعن@رعبررة،صحللى@راو

@لحاث@محل@اللى@ئما@لارصلما@يخاملةوصحتأ@ا@لارعايةبدعر-
الأثاءلهده

لافاقرلهاعنوأصعلتهاطرثتهاعهاإلا@شغمتفقطحا@هةلمحاتابعةلهي

م@ليا@شد@خت
لخادمه

مشزحأنر@بأ@لطدرةرلى@لصيبميرتهرضحفلطرهلقصور@للير@نعر:@لحص-
تتعال@@ل@حعل@لن@@لماه@صيى.سمرك@@للب@@نيعلمو@ثاخقر@بماء

ص@لطىيحيءسو@ملا،و@نع@لمعحرانةجحله@للى@و@نر@شيءجا،كل

اتلر@ىوطايةماثته@لطى@ل@صررةتحير@ظرهللوالأتحةوالحل@لمافع
منجر

@ن@لاطلى@ن@لوصلطريقسلملو3و@مصل@لار
مىيلرم@لطى@جرسر

فلث

مى@لمالحةبحلقثيءكلعلى@لفامرنف@@ليمخيرأمنمهاقيكون@د

@لف@
ي

لة
خلفهصضحيرموص

س
يفصلا@لهايةدكمالفالاعلر@لفاصلة@لمات

ولهاية@لصررةكمالمها@لىيبر3و@لماثةمحلنطرهتجيزلمفاللين@لماثة

@ملمو@لله@لحلفة
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والعقول.القلوبفيهتتحاملالذيالتجريديالنطاقإلىوالحواس،

والمكان،الزمانوراءبهيسربالذيالخفيالسردلكتمنحهوالتي

منوألوانالمدركاتصألوأنإلىوالحواس،العصلاتطاقةووراء

الأحيانبعضفيمحدو@قغيرالتصور@ت

كلهدلك
مع

الطينلضروراتخضوعهومعطبعه،فيالطي@ثقلة

ضعفوم@ولروات.وشهواتولبم@وشرابطعاممنوحاجاته.

وحركات.ونزعاتتصوراتمنوالقصورالصعفيئهوماوفصور

هذا
مع

لااللذينالالقيرهذي@منالبدءمندلامركب"الكائنهذاأن

أو@االمحلوطداطبيعةلا"المرك@"طبيعةطبيعتهفيهينفصلان
"

.@الممزوخ@!

تحدثناكتماتصورهاودقةالحقيقةهدهملاحطةمنبدولا
عن

ومن@لطينسالإنسانترب
هذامهجعلتالتيالعلويةالنفحة

تكوينه،فيالأفقينهذينبينا@صاللاإتهالتكوين..الفريدالمخلوق

فيالاخربدونلأحدهماتصرفولا
يكونلاإتهمنواحدةحالة

يتصر@ولالحظة،فيخالصاروحأيكونولالحظة،طينأ

لاالذيتركيهبحكمإلآواحدأتصر@أ
الالفصال!فيهيقع

هوالعلويةوالعناصرفيهالطينجةالعماصرخصاثصلىوالتوازن

له.المقتوالثريالكمالوهويبلغه،أنإليهيطلبالذيالأعلىالافق

ملكأليكونومطالبهعنصريهأحدطبيعةعنيتخقاأنمنهمطلوبالليس

للإنسانالمنئمودالكمالهومهماواحدولي@ليكونأو

المخلوقهداإلىبالقياسنقصالمطلقبالتوازنيخلالذيوالارتفاع

النحوهذاعلىخلقأجلهامنالتيوالحكمةالأصيلة،وخصائصه

الخاص.

يعطلآنيحاولكالذيهوالجسديةطاقاتهيعطلأنيحاولوالذي
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منويريدة@طرته@سو@علىيخرحكلاهماالطليقة..الروحيةطاقاته

فيالمركبذلكبتدميرنفسهيدتروكلاهماله.الخالقيرلهلممانفسه

التدمير.هذاعلىاللهأماممحلسبوهوالأصيل.كيانها

يقر@فلايترصأنأرادمنعلىكبه@الرسولانكرهذاأحلمن

النساء،
أنأرادومن

فلاالليليقومأنأرادو@نيفطر،فلاالدهريصوم

عائثة-حديثفيوردكماعلبهمأنكرينام
رضي

وقال.ع@ها-الله

@@

منيفليسسنتيعنرفدمن
لا

لهوأقامض،ذ@تكويهاساسعلىللإنسانشريعتهالإسلامأقاموقد

قصارىإتماالترطاقتمنواحدةطاقةفيهتدمرلابشريالظاماعليها

لين@لتوازنيحققأنالنظامهدأ
غيرفيحميعهالتعملالطاقك،هذه

"ضعفولاطعيان

اعتداءولا
اعتداءفكلالأخرىعلىإحداهامن

خصائصعلىحفيظوالإلسادتدميريقاللهطغيانوكلتعطيليقابله

حفيظللناسالاسلاميقيمهالذيوالنطامالله.أمامعنهاومسؤولفطرته

للإسان.جزافاد@هيهبها@لمالتيالخصائصهذهعلى

كيانهيدترالإسانفيالحيوانيةالفطريةالنوازعقتليريدوالذي

@ونبالإلسانالحاصةالفطريةالنوازعقتليريدالديومئله@لمتفرد

خصانصمنهوالذيبالغيبوالإيحاناللهفيالاعتقادمنالحيوان

كالذيالثريقيكينونتهميدمرعقائدهمالناسيسلبوالذيالإنسان

عدوكلاهماسواء.الحيويةومطالبهم@هموشر@طعامهماللسيسلب

"

للإنسان
"

اليطان!يطاردكمايطار@هأنيجب

يقابلماولهالحيوان@مطالبمثلفلهوزيادةجرانالانادإن

هذهدونالمطالبهذهوليستالريادةهذه
ايأساسية!المطالبهي

كحا
يزعم

العلمجة!.@االما@يةالمذامبأصحابمنالإنساناعداء

الإنسان،تكوينحقيقةال@نفسفيتطلقهاالتي@طربعضهذه
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فيسراعأبهانمرالقران،يفررهاكما
إبليسىفيهأعلنالذيالموففهذا

أنراجينطين،منأصلهفيالإنسانعلىواستكباراعلواالقبيحرث@

نهايتها.فيالتعقيباتلجعضإليها@عود

ذلكفيوالعصيانوالاستكبارالغرورطبيعةصرحتفقدولمحعد

@لئاجدين؟معتكونألامالكإبلشيا)قال.السمومنارمنالمخلوق

خلقتهلبثرلاسجدأكنلمقال
ونكر.@مسنونحم!منصلصالمن

التيالعلويةالنمخةيذكرولموالحمأ،الصلصالإطبس

لي@إثهيقول:المعروربرأسهوثامخالطينهداتلاس

م@
خلقهلثربسجدأنعظمتهفيشأله

حم!منصلصالمن

مسون!

خبيثوتمميمنكيرتبجح

القبيح:المتمردالمخلوقهذابطردالعاليالالهيالأمرصدرهنا
@لئين،يومإلىلعنتيعليكوإنرجبمفإتكمنهافرج)قال:
7أص 7،078).

الجثة؟هيفهلمنها،لأقولهفيالضمرعاثدنحددآنلملكولا

فإئماالكثير.للجدلمحلولاجائروذلكهذه@لته.رحمةهيهلأم

الكريم.التهأمرعلىوالتجزؤاقمردجزاءوالغضبواللعنةهو@لطرد
فاهط)قال:لؤهإبليستلفاهالذيالعاجلالجزاءفكان

@الضاغرينمنإثكفاخرجفيهاتتكترانلكيكونفمامنها
.(13اف:يلاعرا1

ينفعه..لموصفاتهبوجوثهواعتقادهينفعه،لمبالتهعلمهإن

ينرتالأمرهذافينظرألنفسهيجعلثتمدثه،امر@يتلقىمنكلوكذلك

بهايردفبل،منفيهافضى@لتهقضيةفيوحاكميةةرفضهأوقولهعليه
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ومعالعلممعإذنالكفرإتهالقضية..هذهفياللهقضاء
فإبليسالاعتقاد.

الاعتقاداينقصهيكنولمالعلم،ينقصهيكنلم

اللعنة،عليهوحقتالتصرحمةمنوطردالجنة،منطردلقد

إلى@يعنة@ى@كوإنرجيمفإتكمنهافرجالصغار@ال.عليهوكتب

(3،435الحجر:@أ@لثينيوم

ماوكان
والشرود.العصيانجزاءيكونأنينبغي

إلىفانظرنيرب)قال:الر.وخليقةالحفدخليفةتتبتىعدنل!

(36الحجر:7،9أص:يبعثون،يوم

نفم@فيالانتقامعلىتصميموإلىحقدإلىالحسدتحؤللقد

.(14الأعر@ف1يبعثونأبومبلىئنظرنيقال.إبلي@:أ

ةوالغصبالطردهوصآدمأنينسىلاالعنيدالمغروروالرير

طبيعةوفقوظيفتهليؤقيثتميتقمأن@ودالباضلمصيرهيستسلمولا

والتصميمالثر،علىالمطلقالإصرارفهوفيهتمخضتالتيالر
خصانصهاعنالطبيعةهذهتنكم@وبذلكالغواية.علىالمطلق

القاصدالعامدالأصيلالزهوإتماوقتيأولاعلىضالي@شزالأولى..

يومإلىالنظرةطلبلقد@ليى.
فيخطينتهعلىليندملاالعت،

اللهإلىليتوبولاالعظيم،الخالقحضرة
إثمهعنويكفرويرجع

يربطوطروراللهلعنهماجزاءوذريتهادممنلينتقمولكنالجسيم.

نكير!نبجحفيدتهبعصيانهيربطهاولابادم،اللهلعنة

التصويرهوثئمالعنيد..القاصدالأصيلالثزيتبتىوهكدا

في@لنفسي@،والحركتالعقليةللمعفيالمخص
حيةشاخصةمئاهد

يطلبهالذيهذاأقوهويعلمالبعثيومإلىيظرهأنرقيإبلي@سأللقد

وقدره.@لثهبإرادةإلأيفعلا

ماإلىيجيبهأنعلمهفيةال@قلضللحكمةاللهمئيتةواقتضت
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يوميلا@لنظرينمنئكف@قال:أراد.،التيالفرصةبمنحهوأنطلب

أص:@لمعلوم،قت@لو
لحجرا0،81،8

0

3،738).

@@لمنظرينمنإثكةقالةالإنظار.فيطلهإلىاللهاجالهوهكذا

وردتوفد@ه@لم@لوم@لوت)بومإليولكن5(،1الأعراف:أ

يومأتهاالروايات.
السماواتفيمنفيهايصعقالتيالاولىالنفخة

منإلآوالارض-
لاالله-شاء

تبجحفيإبليصيعلنوهنايبعترنيوم

لهاللهتقديرعلىسيردتهعالطويلبالبقاءقضاءعلىحصلوقدخبيث-

المخلوقذلكيغويبأنوتبجحه،معصيتهبسببه،وإنزالهاالغوابة

@لى
ويجسموطرده!ولعنهإبليسمأساةكانتبسبهوالذيالله،كزمهي

لهملأقعدنأغويتنيفبما)قال.عنهالقرانحكاهالذيبقولهالإغواءهذا

أبمانهموعنخلفهم،ومنأيديهمببنمنلآتبتهمثتمصراطد@لمستقبم.
1افالأعرأ@ناكرينكئرهمتجدولاشمانلهم،وعن 60-17).

منكلعهيصذالمستفيم،اللهصر@طعلىوفوبئلادمسيقعدإته

بئسبحانهفالتهخا،يكونأنيمكنلااللهإلىو@لطريقباحتيازه-يهتم

الله-رضىإلىالمؤئيوالطاعكالإيمانطريقإذنفهوالتحيز،عن

إيمانهموعنخلفهمومنأيديهمبين)منجهةكلمنالبثريأتيوأته
و@للاعة.الإيحانوبينببنهمللحيلولة.@شمائلهموعن

فيالبشرعلىإبلبسلإطباقمتحركشاخصحيمثهدوهو
القليلإلأالئهثميشكرونهولادثه@يعرفونفلالإغوائهم،الدائبةمحاولته

@لف
شاكرين،.أكثرهمتجدولاويستجيب:إيفلتي

النكرةقلةفيالسببلبيانالمقامهذافيالشمكرذكرويجيء

إليهالطريقعلىوقعودهثونه،إبليسحيلولةمنالخفي،الدافعوكئف

حذرهمولياخذواةالهدىعنيدفعهم@لذيالكامنوالبثر@لطليستيقظ
شاكرين!أكثرهمتجعللاالتيالافةهدهأينمنيعرفونحين
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عناليطانكثفلقد
فبعزتك)قالحقده@مهينفقالذيهدله

.(8،283أص@المخلصنمنهمعبا@كإلاأجمعين.لأغويثهم

جحيعليغويتاللهبعرةيقسمإثهطريمهوتحددمنهجهتحددوبهذا

ولكنمنهلاتطؤعاسلطانعيهملهلي@منإلآيسنثنيلاالاثمئين.

النبينربينبيةالحرصبكشفوبهذافيهم!غايتهبلىغعنعجزأ

التيلتهعباورقإثهوبينه.بينهميحولالذيوالعاصموكيده،غوايتهمن

هذادتهتخلصهم
وفقهذاوكانالحياةوحبل@لنجاةطوقهو

إبليسيعرضالحيثالت@جحوبهذاوالنجاة.الردى@يوتقديرهاللهإرادة

مترصدأنهمقيتتكبزفيفقولللعوايةو@ستعداثهالمخلوقهذابضعف

عليكزمتالذيهذاأرأيتك)قال.إضلالهم:فيوحامالعوايتهم،

لأحتنكن@خرتنيئن
(1)

.(62الإسراء:أقليلأ،إلآفوبته

عليكزمتالذيهذاأرأيتك
جعلتهالذيالمخلوقهذاأترى3

ميأكرم
عليهمفلأستولينالقيامةيومإلىأخرتنلئنعندك؟

ئمر@أصرفيديتبضةنيوئجعلهمزمامهموأملكوأحتويهم

عنإبلي@ويغفل
للشره@@ستعد@والهدايةللحيرالإنساناستعداد

عنوالغواية
وبعتصمويسموفيرتفعبالتهمتصلأفيهايكونالتيحالته

هذهأنعنويغفلوالعواية،الشرمن
ترفعه@لتيالمخلوقهذامزيةهى

إرادةبلاتسلكهو@حدأطريقاإلآتعرفلاالتيالمفرثةالط@يعةفويعلى

ة@فالإر@
@لعجيب.هذا@لمخلوقسرهي

لهملأزيننكوبننيبما(رب)قال.المعركةساحةإبليسويحدد

الأرض@.في
الحجر:أ@@لمخلصينمنهمعباثكالآأجمعين.ولأغويثهم

لإعرع@سم،لأظأىسته.لأخكن(1)
ا
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فيلهمالأزيننالأرضإتهاالمكان.اليطافىحددوبذلد
ا

@والإغر@وتجميله،@لقبيحتزيبن@لتزيين.أتهفيهاعدته

لاوهكذاارتكابهعلى@لمصطنعةبزيته
منوعليهإلآ@ئزالإنسانيجترح

فليفطنورثائه.حقبقتهيخرفيوتظهرهوقجمله،نزينهمسحة@لشطان

وكتماتزيينا،أمرفيوجدواماكلوليحذرراالشبطان،عدةإلىالناس

إلأهناد.الئيطانيكونفقدليحذروا@شتهاء،@ليهنفوسهممنوجدوا

علىهو-بثرطهالشيطان-فلشىعبا@تمطحقويعبدوهلالتهيتصلواأد

منهمعبادكإلأ@جممين)ولأكويتهمسبيل:منالمخلصيناللهعباد

لنفسهيستخلص
لهويجزدها@نفسهيخلصمنعباورمن

سلطان.منعلبهمللشميطانلي@وهؤلاء.@بر@كأتهويعبدهوحده،

سبيللاانيدركوهوقررهاللعين-إبيسى-قررهالذيالشرطهذا

لنفسهيستخلصأن@لته..نة@لأنهسوا@إلى
وأننفسه،لهيحلصمن

إنمستقيم.عليئصر@طوهذاالجو@ب.،كانثثمومنويرعاه..يحمبه

الحجر:أ@@لغرينمناتبعكمنالأسلطك.عليهملكلي@عبا@ي

2 4

ستة،هذهناموس.هذاصراط.
وهي

ارتضتهاالتيالسثة

ليالمخلصينعبادي،ثلنوالضلالالهدىفيوحكمأقانونأالارادة
لهمتزينأنتملدولاتأثير،فيهملكولاسلطان،عليهملكلي@
لأتك

نفوسهمإلىمداخلكولأنحما،فيمنكولأنهممحصور،عنهم
مغلقة،

الواصلةبفطرتهمناموسهويدركونبالنه،أبصارهميعلقونوهم

استئناءفهوالضافينالغاوينمناتبعكمنعلىسلطانكإتمادته.إلى@

المخلصيناللهعبادمنجزءأليسواالغاوينلأنمقطوع

من@لثاردةالذئبيتلقفكماالنارثينإلأيتلقفلاالشيطانإق

37



فأئاالقطيع.
للضياع.يتركهملافالته@عأنفسهميخلصرنمن

قرب!منيثوبونفإتهمتخقفواولوأوسعاللهورحمة

أناقتضتسبحانه-دثه@مئيئةلانملتمسه.إلىإبلي@اجيبلقد

للخير@ستعدادمنفطرتهفيركببماطريقه،ل@البشسريالكائنيترك

أمئهوبمامرجح،عقلمنوهبهوبماو@لثرة
علىوالتحذيرالتذكيرمن

ةالرسلأيدي
يتلقىأناقتضتكماالدين.بهذاوالتقويمالضبطومن

والغوايةالهداية
إلىينتهيوأنوالشرثالخيركيانه@ييصطرعوأن"

سواءبالابتلاء،مسيتتهوتتحققدته@سنةعليهفتحقالهايتين،إحدى

الهدىتحققالطلبفة،مثيتهوفقالجاربةاللهستةفعلىضل،أواهتدى

بحاولالزمام،والغرابةالثرلرسوليطلقأندنه@إرانوتاءوالضلال

جهتمفمانمنهمتبعكفمن@ذهب@ال:الانسان.بنيمعمحاولته

.(63لإسراء:ا1نورئهجمزاء@جزاؤكم

فالحز.قال:"أيقو@ل@ىالمنهحدوحدإرادتهسب@حانهأعلنلقد

جهنملأملأنأقول.و@لحئ
أص:أجمعين،منهمتبعكومئنمنك

جهئملاملانعد@لصادقإوفهدانما.الحقيقولدتهو@5،.8
@جمعين،..منهمتبعكومقنفك

وهي
علم.علىيخوضونهاادم،وأبناءاليطانبي@إذنكة

تبعةوعليهمالمبين.الواضحالصادقاللهوعدفيلهممكوفةوالعاقبة

ألا@ت@@رحمةشاعتوقدالبيان.هذابعدلأنفسهميخترونما
يدعهم

عاقبةالعاقبة،فأئاالمنذرين.إليهمفأرسلغافلين.ولاجاهلين

فهيالغاوين،
معلة

في
لموعدهمجهئم@ه@نالبدء.!منذالساحة

-43أ@لحج@:جزءمقسوم!منهمبابلكل@أبو@سبعةلهااجمعين
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وأيئكالألوافىوالعوايةوثوجات.صنو@الغاوودلهؤلاء

بحس@بمقسوم،جرءممهمباب
يعملونومايكونونما

ولكل

والعقول:القلوبعلىوالاستيلاءالغوايةفيووسانلهإبليسةعد

لهومذرحمته،مىإبلي@اطهطرد
لسبيلكامضله:وقالأمله،في

محاولتك@حاولأذه@ثتهالي،اطريقليوسر@خترته،الذي

بيإخاءمأ@ونآ@يد@@
آ

أنيملكونوالإرا@ة،لالعقلمزو@ونفهم.3

ليالغوايةحنبئغلبآ@منهمتبعك)فمنعنكأويعرص@ايتبعولى
نفسه

عنمعرضاالهداية،جفبعلى
برغإ*الثيطان،نداءإلىالرحصنداء

جهنم)فإنللرسالات،المصاحبةاللهوآياتالكرن،فياللهآيك

موفورا@)جز@ىوتالعحكألتجز@وكم،

)واستفنرز
،1(

@شطتمن
(2)وئجلببصوتكمنهم

بخييكعليهم

لإسراء046،.اأ@ورجلك..

القليبعلىوالاستيلاءوالإحاطة،الغوايةلوصاثلتجسيموهو

والحيلىالأص@ل@فيهاتستخدمالصاخبة،المعركةفهيوالعقول.والمشلكر

فيرعجالصوتيخهايرسلوالمملىز@ت.المعاردطريقةعلىوالرجل

المنصو@للفخيشدرجهم@والحصية،مراكزهمسويخرجهمالخصوم

ئختإد@مراءاشدرجامإفاالمدلرة.والمكيدة
بهموأورا@خيل،@م

ا

هام@وفيتتمثلافركةوهدهوالأولادأ..الأموالفي

المذعاة-للآلهةنصيبأ@موالهمفييجعلونكفوابدالجاملية،@لوثنية
لهي

@لخيص.و@لفز:@صتحفس@تفرت(1)

@لعومي@لجبةمنولمحل@.يأ(
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اللأةكددلليطاد-دهيلها-عبيداأوللآلهةلذ@رأأميالهمو@يللمقيطان-

الحارث!كعدآرأ@للثيطاديجعلو@هاكالواوأحياناماةوعد

مالكلفيتتفلكحا
حق،بعيرمحيهيتصرفأوحرام،م@يحي

والتعيرالشيطانشركةففيهحرامم@يحيءولدكلوديإئم.فيأوينفق

وهماوالأولادالأموالصملوأتاعهإسيىلي@تقمشركةعمحمهلييصور

الحياة!قوام

المعريةالوعودومهاوساثلهيستحدمأركأمأ@وفىوإبليم@

ص@@لاتل!كاي@د،ورا@غرإلاالث@يطانيعدهموما)وعدهمةالحادعة

لالعلةوابعدامالأسابلسباوالوعدوالقصاص.العقولة

إغراءالوعياشدولعاالحس@سةوالأسالي@القدرةبالوسائلوالفوز

ممهايدحلالتياقغرةوهيوالخطيئة،الد@لعدوالمغمرةلالعنوالوعد

هرةالمبلاجةعروهاسعليهيعرالتيالقلو@مركيرخلىالشيطاد

لهارير@المنحرحة،تلكإلىحيثدديتلطصوالمكالرةلالمعصيهة

اوالمغمرةالعمووشمولالالهيةالرحمةلها@سعةيلوحوهوالخطيثة

الإلارليحرجالكابةوالمواعيدالعيدهالأممييجدهمال@طادإن

العصياد-إلىالطاعةوسالكمر،إلىالإيمادوم@الطلمك،إليالررمن

جهمليحوو@ميهميعدهم
ص

@

ديالبعيدالضلالإلىوالمغمرةألايمادةاءت

العرليةالحاهليةأوهامصعصم@يص@الكريموالقرآننجر..@ي@تلببى@

معباد@وحولثكة-الما3هتلات-المحهاتخادحولوأساطيرهاشركها.في

يصفكماالأصام-وتماثيلهاالملاثكهحبسوأكماعبدوهوقدللشجطان-

الألطآدادتقيقأوتقطيمفيشعئرهم
اللآلهةالمنذورةم

و@ي

اللسا@هفطرالتيللمطرةمحال@وهوبالته.والتركالحه.حلقهمتعيى

عليها

مريدا،شيطاناإلايدعونوإنإناثا،إلأدونهمنيدعون@الوإن
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ولأمئيهم،ولاضننهم،وضا،مفرنصيبآفعبا@منلأتخذقوقالي.الله،لعنه
يتخذومناللهخلقفلئغيرنولآمرنهماكنعام،أذارفليبتكنولامرنهم

وماويمنيهميعدهممبينأ.خسراناخسرفقدا@هدونمنوياالشيطان

1الاء0711-أغرورا@إلآالشيطانبعدهم 2

ثئماتهباتالملائكةأديرعمونجاهليتهم-ليالعرب-كادلقد
ى.والعزاللات،لاالإناث.أسماءيسمحمهاتماثيلالملاثكةلهدهيتخدود

ريتقرلوالله-لبكتماثيللوصفهاالأصام-هذهيعبدودثئموأمتالهاوماقلأ

@يالأقلعلىهداكانزلفى..ا@هإلىلها
أصلينمونئثمالأمر..مدأ

اتهاذالأصنامويعبدونلاسطورة،ا

كانكذل@
لومليحكنتةالكلبيقالنصا..الشيطانيعسدبعصهم

يعبدونخزاعةمن

يدعودإلماكلهشركهمفيفهممدل@لأ،أوسعهناالصأنعلى

القصةصاح@الثيطانهدامهوشتمدونالشيطان،
الديةآثمأليهممع

منللغوالديللبر.وعدأئهمعصيتهبببالله،لعنه
طرلهبعدحقده

يلجألامنكلالترصيغويلأدإفنأسبحانه-اقه-يأخذسأنولعنته،

حمىإلى
الله.

مهويستمدونويسن@رنهالقديم-عدوهمالثيطاد-بدعرنإئهم

فريقإصلالفيليتهصرحوالذيالله.لعنهالذياليطانفلكالضلال.

منالغراية،طريق@يالكافبةبالأميكوتمتهمآدم،أبناءمن
كافبة،لذة

كمااالمطا@نهايةفيالجزاءمنونجاةم@مرمة،وسعالة
أنفيبنيتهصرح

ك@زيقالأساطير.نسجمنسخيفة،وشعئرقبيحة،أدعالإلىبهميدفع

أندونحر@مأ-أكلها@وحرامأ،فلكلعدركوبهاليصغالأنعام،بعضآذان

الله-يحرمها
أونغيرالجمد@جزاءبعضبقطعوفطرتهافهحلقتغييرومن

إلهاوماووثمالرقيق،كخصاءالإنان،أو@لحيوانفيشكلها

الإسلام.حرمهالذيوالويهالتغببرس
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بهدايأمرالديموالقديم-عدوهالشيطاد-لأنالإسادوشعور

الحدرصالأقل-علىنمسه-لىيتيرالوتية،العائرمروتوالعهالسرك
@

الإسانبينالرثيسيةالمعركةالإسلامجعلوقدالعدو.نصبهالديالمخ

دييثئهالذيوالرالنيطارلكماحكلهاقوىووخهواليطاد.

وهيوحرله:اليطادمياجهة@يوحربه،ال@هرايةتحتوالوقوفالأرص،

لادائمةمعركة
أعلنهاالتيالحربهذهيمللاالشيطانلأنأصزارهاتضع

أ@وهريحلممنها.ولابعنها،يغفللاوالمؤمىوطرده.اقهلعنهمذ

وسط..هاكولي@للثيطان،وليايكوطانو)تاوليأ@،يكونأنإما

ويتمثلونزوات،@شهو@منالنفرفييهومانفمهفييخئلوالثيطان

نفسه،@ذ@فييكافحهوالمسلمعا@ةالتروأهلالفركي@م@أتباعه@ي

الحباة.ط@المتصلةو@حدةصركةأنباعه.@ييكافحهكما

فهومولاهالثيطاديجعلومنكمبم.ناج@هومولاهاللهيجعلوم@

خراناخرفقدا@هدونمنولياائطانيتخذومنهالك.إخر

مبينأث@..

فيليأولائه،معاليطادفعلالقبرآليالسياقويصور
حالة

حالةإلهاصرا@ه.غرإلأ@لثبطانيعدهموماوئمنيهم،@بعدهمالاستهحاء،

بلىوالتوجد،الإيمادعنالئريةبالفطرةتخرفميمغيةاستههاء

ولكانطريقها،فيالمطرةلمصتالاصتهياءهذاولولاوالثرلى.الكفر

وحاثيهاالفطرةهاثيهوالإبمان

مؤللإنسانالشطانفيهانريرالتيهيمعينة@صتههاءحالةوإئها

لهزئنئنمنحنأ!أفير@هعمله،
ئضلاقهفإنحا..؟فرأهعملهسوء

.(8ألاطر:يثاءامنويهصييئاءمن

الذيوالبابالثيطان،عملوحقيقةالغواية،طبيعةالقرآنويصور

فيجيءيفغ
لاالذيالضلالطريقفهويمتدكله؟الثرنه

يرجع
منه
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سالك
رين)أفمنليهأبعدتمتى

سحله
.@حسنآ..؟فرآهعحله

سعللإنسادالشيطاديري@أدكله.الشرممتعهوهدا
فيراهعمله

لبرىعملهفييمتشألآعها.يصدرماولكل@فمنهبعح@أنحسأ

محاضع
سواتقلأنهفيه،والقصالخطأ

دائمآأتهمتأ@ديحطىء!لاأله

لابداته.يتعلقمالكلممتورمه!يصدرمالكلمعحصصوا@!على

ير@جعأنلالهعلىيخطر
نصه

وبطبيعةأمرعلىيحاسبهاأنولاشيء،@ي

لأنهيراه.رئيليأويعملهعملأحد@ييراحعهأديطيقلاالحال
حسر

يرلي
نفه

مري@
فيهموصعولاللنقد،ليهمحاللاوح@ه.لحفسه

المقودوهدا@الإسان،علىالئيطانيصهالدياللاءهوهذااللمقصان

البوار!دإلىالصلال.إلىمهيقحع@الدي

والحدرالحساسيةقلهفييضعوالحيرالهدىلهاللهيكتالذيإن

يأسولاالقلصتقل@يأم@ولاال@ه.مكريأسفلاوالحسد.والتلفت

دائمعمله.دىالتفتيشدائموالعحر@هوالقصيأمنولاوالزلل.الخطأ

اتهلعودالتطئعدائماليطادم@الحدردائملنفمه.الحاب

والوار.الفلاحوبينوالصلال،الهدىلينالطريقمفرقهووهدا

ليالقرآريصورهاعمجقةثقيقةنفسجةحقيقةإئها
معدودةألماط

لهزينأفمن@ال@
فرآهعملهسح

كلههداومفتاحمصير.يثرإلىالصاثرالائرالهالكالضالصوفحإته

هداهو
يعميالذيالسلىهداهوالعرورهداهوييى

للاوعيةقله

وهوعملهخسرإلىمطمئرلأنهعملآيحسىولاالطريقمىاطريرق

مستيقنلأتهدألا@يصلحولايخطىء!لاألهوأتقلأئهخطأيصلحولاسه@.

إصر!حطماتهسحطئكلأقي@لأئهحدعديق@ولايصد!لاأئه
الأحيرالصلالومفتعالؤولا@ذةالرلدائه

لهزينأفمنممال@جو@ب..للاالسؤالويدع
فرآهعملهسوء
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ا،صلهئرحىأ@هدايفال.كذحوا@كلليسمل
وماب.،@

كىأفهدا
@

المتواصعي@معيستويأ@هداالله؟ويرافسثسهيحاسص

كيرأسلو@وهوالؤالهداملعلىالإحالةصوراحرإلىالأتفياء؟

القرآدديالتر@د

يثاءمنيضلا@تهفإنلعيد،مرالأحولةهلأحدطالايةوتحب

..@يثاء..منويهصي

سمالهامستحقآالصلالة،عليهاللهكتصقدهدامتلإنسقوا@وكأنما

مهيعودلاالدفىالبهداعليهدتحولماعمله،سحم@الشيطانلهزير

صال.

مرئضلاللهلإن
@ىالصلالط@يعةتقتصيه@ماياء،م@ويهدىتاء

ديالهدىوطيعةفلك
سعوهوحسآالعمللرؤيةالصلالطبيعةهدا

الطريقمفرقوهووالتقوىوالمحايسةوالحذرلالتفتيقالهدىوطيعة

حاللرالموارنةليالقرآديمصيثموالضلاليالهدىلي@الحاسم

لهزينكمنربه،مننجينةعلىكان)أفمنالفريقيى:
واتبعواعمله،سوء

.(14ةأمحمد@أهواعمم

ديأصيلدارقفهير
والسلوكالمهجو@يالفريقان،عليهاالتيالحالة

لةعلىآمن@ادائذينس@اء.
مىواستيق@اوعردوه،الحقرأواربيم..س

عنه،لتلقيابربهمواتصلحامصدره
عيربتلفودمفايقي@علىوهم

فرأوهعملهم،سحلهمزي@الهالكودوالصالونمضلين.ولامخدوعين.

ضابطبلالأأهواعممواتبعوايستيقحا،أولميرواولمسيء،وهوحسا

م@الحقلهميكثصنورولاعليه،يقيونأصلولاإليه،يرجعون

أنيمكنللاواتجاها.ومنهجأحالايحتلفونإنهمكهؤلاع@

مصيرا!ولاجزاءولاميزانأتفقرا
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ءقر،يفتحهالرلدإته

المستكبرين:علىوالإلىالصسسح

مالهمفزينواقرناءلهموقضناالال@
القولعليهموحقخلفهم،بوماأيدبين

9خلسربنكفواإنهموالإن@،الجنمنقبلهممنخلتقدأممفي

2ألضلت 50)

إلىبهموينتهودقلوبهم،لسدتلمناسحيرينودالوءقرلاءهؤلاء

@العد@كلمةعليهموحقتالحران،عليهمكتبالذيرمواك@
ة

وقرلاء

لهمويحسونالوء،منحولهمماكللهمويريونلهم،يوسحسودالوء

يمقدأنالإلسانيصي@ماوأشدقح.لما@يها@يعرود@لاأعمالهم

بقبحإحساسه
سشيءكليرىوأنوانحرافه،دعله

حنأثحصه
وس

يشهيالديالممحدرهووهداالمهلكةهيلهدهلعله!
لالوار.دائما

المتكسةالقلو@ديالتيطانيحركهالديالصلالمفتاحهوهدا

وحميلحس@وتدليرهمعملهموأد@،صو@علىأنهمنفوسهملهمفيصور

ورا@غرإلأالنيطانيعدهموماوئمنهم،)يعدهمنم

لهرثنانسعدالاناد-اليطانويعد
سح

يعدهحينا-لرآهعمله

النحاةويمنيهالطريق!فيمعهفيعدوالمعصية،طريقفيوالسعاثةالكسب

االمهلكةإلىطريقهلي@يطمئنيعملماعاقةمن

الزهيدفبأعراضهاالدنيا،الحياةهذهالضالالإلسارلهذازينلقد

إلىببصرهبمدولايتجاصزها،لاعندهافوقفله،زننالصغيرة،واهماماتها

هذهحدودعديقفوالذيقيمها.غيرأخرىقيمأيعرتولاوراع@ا؟شيء

التيالرفبعةالاهتماماتنلكبلىتصورهيسموأنيمكىلاالدلياالحياة

فدالمؤمنإنآفاقهافيبصرهإليهاويمدالمؤس،بهايحمل

لاوطاقة،منهاأضعفأوهمةمهاأصغرلأئهلاكلها.الحياةأعراصيحتقر

لاسلبىلأنه
مععل-منإليهاينظرلأنهولكىيرقيها..ولاالحياةينمي

والإكثار-بالنماءوعاتهوالحضلىة،للعمرانوإشائهفيها،بالحلافةقيامه
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ماحياتهلينثدس
فييقرأدمنهايثدوأعلى.الأعراضهذهأكبرسهو

ماإلىالبترية،يقودوأنمنهحأ،الأرص
ال@هرايةيركزوأنوأكمل.أرفعهو

اوليمدوالرفيع،مكانهافيالشرإليهاليتطلعواللم@،الأرضهامكفوق

لهيحياالديالمحدو@الرهيدالواقع@راءبأ@صارهم
الإيمانبههلممن

الظرة.وشمولالاهنمام،وضخامةالهدت،رفعة

@طوليعدهمالحياة!بدوامةالشيطانيعدهم.@ويمنيهم)يعدهم

يضلهمتضيع،والفرصةيمضيوالعمرتعز،والمطامعيلهيوالأملالأحل

@ي
لهمويمليالأطمع،دويشغلهملهميلوحوالغرور،الأملمتاهة
را@عهيرثصملايطمعورمامحصلونوأئهمممدودأجلهمأنفيحسون

يممعهمولا
منه

دماالمهايةليداحونوأنهمحسيب،@رأءهملي@وإرمانع،

يطمعون.محاينالون

لهرتنالديالإنسانمقييسالشبطاديفسدوهكذا
سو

يفسدعمله،

يفسدأرقلالدلا،هدهأمورمنأمركليدهفيويفسدكلها،مقاييه

الموتليأتيهمصير،ضإلىثمم@ويتهيليها،ومصيرهللآخرةتقديرهعليه

يتركولامر@بلااثمرفيويمصلرب،كلويخهيشك،كليقطعالذي

توبة..ولالندممجالا

ويزعزعالسوء،دوافعكلالإنسانلهذاتزيينهفييثىءوالثيطان

ويأمركمالفقريعدكم@الشيطانالله..عند@يماالإلسايةالنفسفياليقي@
2ةالبقرةبالفحشاءأ 67).

الفقر،يخوفكمالشيطاديثير..ماالقلوبيثير@يالذيالث@يطانإئه

بالفحثاء-يأمركمواليطادوالتكالب.والحالحرصنفحسكمليفيئير

علىعلتقدكطتو)نتتجا@زالحد،@يتفحشمعصيةوالفحشاءكل

فيالقوميدعوكانالفقروخوفشاملةولكنهاالمعاصيم@معشنوع

وهوالبكلو@دجاهليتهم
يؤديكانالئروةحمععلىوالحرصداخف
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وهوالرداأكلإلىلبعصهم
ديالإدفاقدسبصالفقرحوفأنعلىداحتة

فاخة.ثاتهفياقهشيل

تعالىقولهليالموجةاللمسةهدهمعاثرةقللهانلمحقيقةوهاك

منهمغفرةيعدكموا@هبالفحشاء،وبأمركمالفقريعدكمالثيطان@

يؤتيعليمواصعوفضلأوا@ته
اله..يثاءمنالحكمة

وطريقال@ه.طريقلهما:تالثلااتبىطريقي@الإنانأمامإن

أنالشيطان
وم@الثيطان،وعدإلىيستمعأنأوا@هوعدإلىيسمع

لا

اللهطريقفييسير
وعده..ومنبعاليطادطريقليساثرفهووعدهوشسمع

مافهواللهفرعهالديالمهجهوواحدم@هجإلاهاكلي@

الشيطاروسلليطانعداه

كيبكلويؤكدهاويكررهاالكريمالقرآنبقررهاالحقبقةمده
مهجصيححرتأنيريدلمنحجةتبقىلا

والصر@بالهدىيدعيثمال@ه

منهحالشطان.أوالله.غلوة..ولاشهةهناكليتبب.@يلي
الله

لايختلى..أنشاءولمنأوطريقاللهطريقالشيطاناومنهج

لاو@حدالحقوهوالضلالأوالهدىهوو)نماعاوة.ولاغبىولاشبهة

إلأالثيطانيعدهم)وماإلأالحقبعدفمادايتعدد..

روغر

الحبال،يفتلو@لعدو@لقديمالنحو،هذاعلىالمشهديرتسم

المطم@سةالموكوسةالجبلاتإلأتبقىلا@لفريسة،وشتدرجالفخ،ويصع

لاسادرةستظلالتيهي
ئيبلىتعرفأنتحلىلولاتتفتولابتيقط،

تتهوى!هيةأية@لىتساق،طريق

يجنحرنمنإغواءفيمأفونا@ذهبلأبليى:اللهقالفقدوبعد..

هناكولكنبليك.
تمنعهمبحصانةمزودونلأثهمعليهم،لكلايلطانمن

@رجلك!خيلكومنمنك
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اء:الإسرأويهلآ"برنجكوكفىسلطان.عليهملكليسعباليإنأ

6"

وةبالع@ارتطمتىلالطادة.بليهواتجهلالمحه،القلباتصلفمتى

أشرقتدالعلولةالفخةروحهفيأيقظمتىلها.انفصاملاالتيالوثقى

وهدالانه،الموصولالقلبنلكعلىللثميطانحبئذسلطانفلاوأللىت..

كيدوسطلودصريعصموكيلالالتهوكفىلورالمرقالروح

علىيحرؤلاولكنهعبيد@ويستدلوعيد@يحفذاليطان
سلطان..منعليهملهدماالرحص،عاد

مىألاسدييوحد3ى،وئ@شرسلنلمىالشيطانئببتهفلك

عنويعرضونإليه،وشتمعونالشيطان،هذايتبعون
@ماوهدايته،اتهنداء

بيصألاصيتولىأنأعحب
آ

كانمامذعدولهموممودرتهإبليس3

لآ@سجدواللملائكة:قلناوبؤةو)بلش:آدمبي@
كانإبليىإلأفسجدوا3

لكموهمدوني،منأولياءوفوئتهأتتخذونهربه.ئمرعنففسق@لجنمن

5الكهف:أبدلأأللظالينئ@عدو،

نحيءالقديمة@لفصةنلكبلىالإشلىةوهذه
ألاءلتعجبها

العداءفلكبعداللهدونمن@ولياءإبلضى،ذريةيتخدونالذينآدم

عنوالتوليالمعصيةدواعيتل@يةفيتئلأولاءتهوضإبيىوائخاذ

اثو
عي

عة.لطا@

آلبنيلديهمولي@هؤلاعا@كلداعممتوئونولمافا
الثروالغوابةإلأ3

ميأ،.خراناخسرنقدال@هدونمنوبابنخذ@لطان@لمستطير@ومن

وتصورالنفرص،فيفعلهاتفعل@لتيالموقطة@للمساتهذهوبعد

نهايةديإلعاقبةببيانالتعقيبيجيءالموقف،وحقيقة@لمعركة،حقيقة

مافيهموينفذظة،علبهمويصدقالثيطان،يسنهويهممنعاقبة@ل@طات:
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صرح
ده

لالتهآسهالأنهمحالته،منيفلتونمروعاقةديةم@

حقألاقهوالمؤمودحقا
لي

@حاة
من

عليه-اللهلعحةلأثه-التيطادهدا

لهيؤننلمالصاتي@،إع@اءلييستافنوهو
اله@سادالمساسفي

علىقبضتهماشتدتكتماضعيف،ضعيفإزاءهمفهوالمحلصين.

خسرانأخرفقدا@تهدونمنولياالثيطانبتخذومنالال@ةالمتي@ال@هحل
ملىاهمأولئكغرورآ.إلآالشبطانيعدهموماوبمنيهم،يعدهممبيا

الصالحاتوعملواآمنواوانذينمحيصا.عنهايجدونولاحهتم،

حقا،ا@تهوعدأبدأ،فبهاخالدبناثنهار،نحنهامنتجريجتاتسندخلهم

1الساء.أ@قيلأ؟اتهمنئصدقومن 19-1 2.،2

لاالخلدجئاتوهيلأولياءعهامحيصولاجهمفهي

منأعدق)ومنافىوعدالمحهلأولياءسهاخروج
والصدقث@قيلا؟ا@ته

قولفيالكافب@والأمانيالخاثح،الغروريقابلهنا!المحهقولفيالمطلق

الله،بوعديثقمىبينوشتانهاك!الت@يطان
الشيطان!بنغريرثقوص

مفهورأ،مذم@مأطردهعليه.معقبلاطردأإبلبي@طرداقهويعل@
جهنمبملء@ابعاده

منه
منها@خرجة)قالمعه:ويضلالبثرمنيتعهومم@

ثملانمنهمتبعكلمنمذؤومأ
الأعرا@:أ@أجمعينمنكمجهنم

18).

ثئمبألوهيته،واعتقاثهلالت@معرفنهفيبتبهقدالرمنبنبعهوس
الله،@و@مرفيالنظربكلاثةفيالحقلهانوادعاءوتضائه،اللهحاكميةرفض

نطفهتحكيموفي
لئضلهتجهقدأثهكماتنفيذها@وعدمفيهو

اؤهجزثللثيطاناتجغكلاممارف@دوهدااللهبلىالاهتداء

الثبطان!معجهنم

لآدموجعلفرصةوقبيلهلإبلشسبحانه-اللهجعللقد
هذابهطخذأنث@هقضتالذيللابتلاء،تحقيقأ@لاختيلىفرصةوفويته
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ديمتفردآحلنالهوتحعلهالكائن،
شيطان،هوولاقلكهولاحصائصه،

هو@ورولاالملكدورهولي@الكون،هدافيآحر@ورالهلأن

الف@م@إلىطريقهاليطافىيسلككصالكريمالقرآدوضحوهكدا

@ائاالنمحةحصاثصعلىالإلافىليالطينخصائصتغدوكيف
مر

للشيطان.عليهسلطادللاروحهشمحةويحتمطلالثهيتصل

فيالرخليمةلي@المعركةالخالدة.الصركةميدانأنكشفوالاد
الحالدةالمعركةالأرض.فىال@هوخليمةإبليس،

الإنساد.صمير@ي

ماالحير@قدارينتصر@يهاالتيالمعركة
معوعهدهبإر@لتهالإلانيستعصم

ربه.ودمدصلهوتهالإنانيستسلممابمقدارالثرويتصر@يهارله،

رصيمسعود-ابنص
خطأ،كج@ال@هرسوللاحطقال:عهءالله

@اال@ةشيللاهدالقال:
3

قال.تمشصاله،وصيمينهحطوطأصخط

هدا)وئنقرأ"تتمإليهايدعوشيطانمنهاسبيلكلعلىشبل،وهده"

@سبيلهعنبكمفتفرقالئبلتتبواولافاتبعوهمتقيماصراطي
(1)

1الألعام!أ 1 53.

انإلىنؤ@يو@حدةوسبيلاته-صراطو@حد-صراطإته

هذاكلها.حياتهمقيلحاكميتهيدينواوأنسبحانهاللهيطيع@ا
هو

سمىتتمرقالسبلإلا@راع@ولي@سيله..هووهذاال@ه،صر@ط

شيطان.@ميقو@سبيله..عنيسلكونها

وتوكيد:تذكير

هدا@لخلقنكوينعلىواضحةدلالتهاالكبرىالبئريةقصةإن

التركبمحردعلىيزيدتفر@خاصتكوينفهوبالإلان.المسمى

الحيافلأةكفتوائأالأحياء.بقيةمعديهلئركالذيالحيوي،@لعضوي

حاد@بر@خ@حه(1)
ح@،@صا"صعبص،لي

يث@و)ث@رفم@لإحادليتخربحه@
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بهاصردالتيهيأخرىبحاصيةيتفردالإنسانيالحلقفإنالأحياء؟ونئأة

التيالخاصيةوهيفي..المردعالإلهيالروحخاصيةالقرآني.الن@@

منتجعل
إخرى.االأحياءكلعنبخصائصهتفردإنسالا،الا@سانمذا

ومي
"الحياة"فييسترك@هوالحياة.مجردلبستقطعا

الأحياء.ساثرمع

الحياة.مجردعنالزائدالروحخاصيةولكها

بعدللإلانتحيءلمالقرآني-الصيلهمكماالخاصة-هده

مصاحةجاعتولكنهاالدارويية-تزعمكمانئأته-أطحارسأومراحل

حيئمحردفيهكانزمانالإنساليالكائنهذاعلىبجيءفلمرلأته،لخلقه

هوبها@صلىالروح،هذهدحلتهثئمخاص-إنسفي1حرللاالأحياء-من

هذا

أدهاكسلي-جحليانيدعلىالحدث@-الداروييةاضطرت

مىلطرتعترف
سالإنادأتمرد9تقرروهيالكيرة؟الحقيقةهذه

ثأوماالعقلية،الاحيةمنتفردهلئمومنوالوظميةالحيو-لةالاحية
عن

كلهذلك
الحفارية.@ناحيةمنتفرثهمن

حييار!عنمتطورالمتفردالإنسانهذاأننزعمظقتولكنها

بينعسيروالتوفيق
الإلسان،نفردمنالحدبثةالداروييةإليهانتهتما

وبين
وتطورالمطلقالنطورقاعدةالدارويبة-عليهاتقحمالتيالقاعدة

علىمصرينيزالونلاوالاهمومنالداروييينولكىالحيوان-عىالإنسان
الانسلاخثفعةفيالعلم،بصبغةصبغع@لذيالعلمي-غيرالاندفع-فلك
االكنيسة@مقرر@كلمن

ونئبية،وتمكينهترهعلىالبهودشجعوالذي

فيولغايةنمحسهم،فيلغرضعيه"العلمية9الصبغة@فاء@@

!(1)مخططاتهم

نةاال@بهرد@لهلصلبر@حع(1)
ليو@شدطرر@تحب:لي

لمهرو@سو@رربةا@

محئدتط@
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المتئةصيةالطهدهعلىلاحتواثهاللإلاد،المتمرثهالفةهده

المحةحاصةالإنسانيللوجود
روح@ى

الطرةتحعلىال@ة

ةلطرع@أصلااختلا@اتحقل@@االأمايسةدامطالهوالإسادهداإلى

وكلوالياسية،عةوالاخطالاقتصاديةإلرازاتهاسكلالما@ي@،المداهب

الإلانيالحياةتودأريبغياليوالقيم@التصور@فيإدرازاتها

حعلتالتيهيحي@ارأمتطورصجوادمحردالإلسانلأدالرعمإد

توالمس@والشراصالطعامهيالإنسادمطالصأديذكرالصالإعلان

@علأفهدهوالجمى!
ليالإلساريكودولاالأساسية!الجوادمطالبهي

5يكررمماأحقروصع

علىالمترتةحاترفكلتهدرتنمومنالظرة!هده@ق

الديي.الاعتقادفيحفوقهتهدرلخحائصهالحيوانعرتمرثو
العمل،لههعاحتيا@@يحقحغهونهدروالرئيالتمكيرحربةليحثتونهوتهدر

ليحفوفهوتهدرومكاد
المكريةوئسهالائدالطامنقد

سأفلمموس"الحز@"تصرلكنقدفيحثترقهنهدربلوالمدهية.

خرالتيالغيصة،الأنظمةتلكلىالمنسئطشالحكاممنالحزب

الماثيةالملسفةوفقالألاسيئ!لاهؤلاءلأرسوقأ،وتسوقهمخرأ،الأنالي

يسمىشثمعنتطررالحيوادمننوعسوىلوا
ةكلهالكدذلث

"العلميةالاشتراكة"
ا

-"الإنسانلأإلر،الإسلاليةالنظرةفأقا

دهت@رأسمسعلنتتهموهي

العضوي-اقطوي@منالحيوانيخهيثلىكماحببلىالالايةبحصائصيه

ورائدةمخلفةالأساسيةالإلانمطا@أنتعتبرالأولىند@للحظةفإئها

والجىوالمك@@والر@الطعامرثل@الأسة.الحيرانمطالبع@

مطالبوالروحالعقلمطالبمنما@راص@اويىالأساسية.مطايهكلهي

@صاسيةمطالبهيوالاختياروالإر@ثة@تفيهروحريةالعقيدةإنثانوية!.

@وادسكالطعام
الاعلى،فيمنها@كللىهيبلوالمسكن؟@

التعلقةالمطابى@يالحيوان.علىالإنسانليالزائدةالمطالبهيلأئها
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آثمية!تهدربإهدارهاوالتيإلسانيته!تقررالتيبخصائصه

والتفكيرالاعمادحريةالإسلاميالنظامفينهدرأديحورلاثثمومن

والجنسوالمسكى@والثر@الطعاموتوفير"الإلتبمس@يل!فيوالاختار

لاللإنسانالمحهيقررهاكماالأخلاقية-القيمتهدرأنيجوزلاكماللآثميين!

المطالبتلكتوفيرسبيل@يوالاقتصاد-والبيئةالعر@يقررهاكما

بة.لحبواا

مطالبه"و"الإنسان"تقييمفيالأساسمنمحتلمتارسطرتانئهما

الإطلاق!علىو@حدنظامفيلي@هماالحمعيمكنلاثمومن."الأساسية

لمانكدة..إفرازاتمنتفرزهمالكلالماديةالمداهبو)فاالإسلام،فإئا

منحسي@إفرازإلاهوفإن"العلميةالاشتراكية"هناكيسمودهماليها

الحالدةوالمعركةال@ه.كرمهالديللإنسانالمحتقرةالحقيرةالماديةإفرازات

فيوالإلسادالمثطادبر
الشيطاناستدر@جإلىابتداءترتكزالأرصهده

منهحعنبعيدآللإسان
الخروجإلىاستدراجهعداه.فيمالهوالتزيي@ةاله

س
لهالديولة@يالله-عاثة

ماكل@ي
وشعيرةوتصور،عقيدةسشرع

وحده-يعبدونه@يوحده-لهنيديىالذيرفاماونطام-وشريعةونسك،

عليهملدنيعباديإن@ال@سلطاد..منعليهمللشيطانفليص
.@سلطان

وبينالمتقون،بهاوعدالتيالحئةإلىالاتجاهبينالطريقومفرق

يعبرالتيوحده-قهالدينين@هوالغاوون،وعد@هاالتيحهنمإلىالاتحاه

هذهعلىلالخروجالطانتزييناتباعأولالع@ا@ة-دائما@لقرآدفيعها

الدينرنة

إئهئيصفاته..ولاسبحانه،اتهوجيينكريكىلمنمسهوالميطاد

اللهفييلحديكنلم
علىالخروجهوفعلهالذيإنماالعق@دة!ناحيةس

الغاوين.مناتبعهومنهوحهنمأ@رثهماوهذاقه..يلةالد
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هيوحدهلتهالدينونةإن
يدينلإسلامقيمةفلاالإسلام.مناط

حاصاالحكمهذاكادوسهاءمنحكمفياتهلعيرأصحابه

بالرائعخاصاأووالماسكلالعائرحاصاأووالتصور.بالاعتقاد
@هليهالدينتس@اء.لهووالموازي@..لالقيمخاصأئووالقوالي@.

هي

اللهلغيرفيهوالدينولةالإصلام.
يمكرولااليطان.معالذاهبةالجاهليةهي

مذهتجزئة

والترائعالنظامثونوالشعائرلالاعتقادو@ختصاصهااليينونت!
فهالعبادةوهييتجزأ.لاكلدهفالديحهنة

دي
معساهاوفياللغويمحناها

الحالدةالمعركةتد@روعليهاالسواء.علىالاصطلاحي
الإسادليى

النيطانوا

الخالدة:المعركةبدء

مذؤوماالفرلةهذهالجئةمنوطرثهسعمتهوملهلأسه@لي@الله!@@ؤ@

آإلىإبليس-طردبعدسبحاله-اللهويخطر
تملىكلقال@زوجه3

(19ةالأعرا@أ@لجنةأوزوجكأنتاسكن3آا@وتعالى:

حاءتيهصلدريولاخه،زوحاسلهأنلعرففقطوفا

تتحدثلاالقرآلةفالنصوص
عن

فيلقرأولكنابثيء.الغبهذا

النساء01(.أزوجها@منهاوخلقواحدة،نفرمنخلقكماقهأكتاب

هينغ-للاالو@حدة-الممىومذه
آ

وخلقاللام.عليه3

مهوانفصالهابدنهمنالزوجة
والذي)1(،افهإلأيعلمهلاوبإلهيسر

@مرهواففصا@ا@بح@هس@لروحةدرحلقمدا@لموضوعليلي@لهييقول(1)
@صغار@لل@ن@@لل@،له

@لمحر@منيحلمودمح@رشالي

تكاد@لايتا@ناكم

نيهثرحلبمة@يةا@حرهامنلكودحهاسحرءو@نمصالتصحهاطربق

الالقم،دطريقيكلىما@لمحريا-كمكرربالأمر@ص-جر@نيمومن@لطريقة.
وئن@انكريريحلت@للى@لللويقبل@ميةحالفينحرل@مه
ص

1 3 ييه،وما8
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لصارا)1(،نجسهمرروحآلهختقاللهأدهو@حس@لهالجرمويمكىيديا

اطهحدقعرسعلمهاالتيوالةاثي@،زوج@
كل)ومنالروحية.هي

سيء
خلفنا

4الذاريكأ9تدكرونلعنكمروجبن 90).

تكش@عجيةحققةوهده
ع@

ليالحلققاعدة
@رسماالأرص-هده

لي
ديالزوجيةقاعدةالأرص-يخصصلاالتصيرإنإذالكود.هذا

الأحباءعبرتمل"ثيء"كلمةولكرالأحياء@يطاهرةوهيالحلق.

فهىالزوحية..أساسعلىمحلوقةكالأحياءالأشاءأنيقرروالتعيرايضأ

وهيجاريةسة
قاعدة

معسرناوإناأصيلةاللهخلقكلفي
فإنالسنههده

أدلا
لرحح

آحلقبعدطوللابمكثحفماء@حلقأد
علىتموأته3،

واحدة،نفسمن)خلقكموصماتهآدمحلقبهاتمالتيالطريقةسض

زوجها@.مفهاوخلق

أئهإلىتضمىالتيالقرآلةالإشارةهدهإد
الواحدةالممسس

عليهارتر@أدالرية-أثوكتهالوكفيلة-كالتزوجها@و.مهاخلقأ

شتىالمرأةديتتصوروهيفيها؟تردتال@يالأليمة،الأحطاءتلك

والبلاء.الروأصلوالنجاسة،الرجسمعوتراهاالسخيفة،تالتصور@

رصيهربرةأليعى
أةنل@حرا،لالساءكور@ا@سنرصوا@نهرسولنالنالاعه@ق

خدفص
@انكلرحللدصل!مى

لي
لنركعىلاركرتفففبمهثمتديأعحصدع@ل@

علبهضنهقلالساء!صواأعوح،يرل

دحلفتومص
صبعس

"

كماعلى@لنبلما@لك@م
نانجةرو@يةديبهمصرحمو

وثبهااشقعتبهاة@د@سنفتكسرنها،أقنها@دكالضلع@ةلال@

حلفتلأةأد@لاعوحإ،
ليويى@عصهم،نومهكماترمصلعس

@لجحة@لة

سنيء
@لف@سصقولموربنما@لك،

قرلهوناويلسمر@لنكويى،س@نليح

سهاوخلقو@حدةلفىصخلقكم@لنيري@ئف@بها@شبا@@فاءأسورةلي

لتسكفا@يهاأ@زو@حاأنفكممنلكمخلقلن@يان@ثرصتعالىكقولهوموروحها،،

جعلوالأرضمثاطر@لتمر@ترقولهلرو@جأ،،أدفكمسلكمححلو@قرقولها

حأأ@زو@أدفكمصلكم
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مهماوليبثزوحأ،لهلتكونخلقهاوطعأ،دطرةالأولىالفسسوهى

@يالثارقإتماوالفطرة،الأصلفيلارقفلاولساء،كتيرارحالأ
الاستعدأد

وا

ديالبترلةخطت
أةالصحردتطويلا.اليههذا

كلم@

لاسحفتصورتأتيرتحتالرمادمررة@وحقوقها.الإلسالةحصانص

الصثةدىاشتطتالتغالجطأهدامعالحةئرادثأددلفاله.أصل

ولصلإنسان،خلقتإنادأنهاولبتالعناد،للمرأةوأطلقتالأحرى،

لاوأنهمالطر،مكملوشطرلمى،حلقت
هماإتمامتمالير،لرثي@

يهلسراحتصاصيراولأداللأمعليهلآدمآن@اوجرمتكاملانروحاد

@ا،الروجإليها@اعريرهنو@يعريرهأولكارعراثزه!أفقإلىتحولوأد

آيخاوقلنا@صحاله:قولهو@لث
منهاوكلاالجنةوزوجكأنتاسكن3

@االحنسيةالغريزة"يتكلمودصالمسوعلماء@@3ةالقرةأرغدأ،

حاءماولك@@ا،الوالديةعريرة"وص
وأشملوأصدقأعمقالقرآدفي

وشه@ةالحالدية،إلىالناظريمصورهمماأعمقفطريةصرورة"فالزوج"

وحو@ه،عليهويصلحنرى،ماكلشملدهيتئمأزلينطامهوةالحسى

وتحرج
شيءكلومنئمارهأله

@زوجينخلقا

@صمهاالتي"الكليةتلك!معةمدىسبحالههوإلائحديعلمولا

محصورأأفقاولاصيقة،داثرةلي@"الزوج9فنظامثيء9.)كلقوله

واسعة@نيقةكودةس@ةهودلوالنك،والحيوارالإسانعلىمقصورا

ليالطبيعيمكانهااتحذتب@اإلأأثيء@تمليلتئملازليةوفطرة(المدى،

الوع@اأزو@ج9بهيتجاب@صريونروعلي،حي@،فهاكوجحح@..

يسكىولاالآحر،إلىأحدهماشرقيسعدفلاسعص،إلىبعضهاالواحد

سبحالها@هقررهاالتيالةعلىيلتقياأدإلائمرهويخرجأمرهويك@لقلقه

لافراد

خلقهالأنإلالهليخلقهاسحالهكان3،:مالآحماءاللهخلقوقد
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الطر@هيلتكودأوجلته،ليأصيللمهلوسداداوحوثو،لطامتكملة

جميعأالحسيوسقهالمع@ويساتهبهيكملالديالآحر

لهملارمتهالدكرالكريمالقراداحتمىماولأمر
في

قاليبرالحتة
أتهعهايعيهلاملازمةدهي@الجتةوزوجكأنتايكنآدمياك@سبحاله.

ديالتلامعليه
الحئة

التتيةضميرفيبيهماشقريرهاالقرآنيعيالتيالملارمةحكموأقا

وبذشئتما...،حيثركدامهاوكلا@يسحانهاللهايادي@ب@لاصطراد

جمنأنهكماأنم@ياثيهما:
عدؤلكماالشيطانإنلكماوأفلالشجرفنلكما

منزوحهمعالخطبإليهتوحهالألبياءلبياسأدلقرألملإتاال@،من؟
الله

هىإر@سحاله،
فيمعهلاشراكهاضرورةولاده،حوط@دمامكلفة

توحيهمنلاحطناهاالتيالملاحطةلتلكولي@مه،ستتلقاهلأنهاالخطا@

مكالهوتقرير@الالروحالاحتفاء@اإلأ
لهولرومهأول،االبثردطرةس

كلدي

مراحل

س@صشطريسةإلآهوإدداتهفيلالزوحلأ
معيلتئمأنيحصاقه

وهذاالحيران،المتلفتقلقهويسكىالمرء،وجودليكملالآخر،شطرها

منخلقكمالنيهوالال@.لسحاله:قولهلهيلمالديهوالدقيقالمعى

1الأعرا@:أإليهاالهليسكنزوجهامنهاوجعلواحدفنفم@ 89).."

الذكربينوظيمتهااحتلمتدانتكويها،طبيعةفيو@حدة@فس@هي

إليها..وشتريحروجهإلىالروجليكىالاحتلا@هذاوائماوالأنتى.

هيوتكوينه،فيالزوحيةووطيفةلحقيقةالإسلاملطرةهيوهده

يومقرنأ.عرأربعةعلىيزيدمامنذالدينهدالهاجاءوصادقةكاملةسظرة

وتعترهاالإنسانيالبلاءأصلالمرأةتعدالححرفةالديانككفتأن

1@دم(1) 39-1 4 1

محالهفرلهسمبرنلكر@ي@لرو@يت@حص@نلأ(
1ا-م@الآية@الأعر@مورةلي 9 0-
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ويومشديدآ،تحديرأمهئحذرللغوايةو@خآونجسالعنة
الوثيككلتأن

تعدهاتزال-ولا
من

الرجلمىمرتةخا@مأالأكثرعلىأوالمتاعسقط

لهحسبولا
دي

الإطلاق.علىذاته

والان@والاطمثنانالسك@هوالزوجينالتقاءفيوالأصل
الفراخفيهتنموالذيالمحصنجووالأمنالسكورليطلوالاستقرار،

الناشىءالج@لليهويؤهلالثيس،البثريالمحصولفيهويتيالرغب،

إليه.والإصا@ةالريالتمدنتر@ثلحمل

ألفتاليالشهوةأوالعوضة،العاطفةسك@هوالسكنهذاوليى

اللذةلمجردالالتقاءهداتحعللماللهوسةالمهادهدافيالوطرقضاء

أتهكماالعلىضه.والنزوةالعابرة
بي@وتعارضاونزاعأ،شقاقأيجعلهلبم

تخسطكماوالوظائف،للاختث@حاصاتتكراراأووالوظائص،ألاحتصاصك

!(1)سحاءوالحديثالقديم@يالجاهليات

كيانفيالملهمةالحياةسكنشيءكلقبلهوالسكنهدابنإ

شةإلىالالاد
السنةتلكتتوفرلمفإذاالوحو@هدافيثورا@هاسن@س

غيريسير@يلهوكوكب

ضركاءلهجحلاصالحأ@لنا@نامافرله@لبويحل@دف@منخلقكم@و@قني

@ل@تملهنلكرلي@لح@ر@لرو@إدنجركين!عنا@تحالا@كبما@ناهما

من@مبى@حاءيرللونألرمماكادبدوحواءلآدمونتحفعةنصةعلى@فا

@مر@لحارتت،"لطهاما@ينمتي@حواء@لأعرى@ليها@لبل

@حهاآدموأعرتلمحمعلتونح@،صجحأليرلدلإصي@
ا

ثىوطامر@ا
سو@ي@محه

مو@ل@يحر@حا@با@نهم-كما@لجب-رانليا@ر@ل@@ن@لكإسر@فلبطلع

عى@اله@لنىالحرةصثلتدمأغرتحماعا@هيعلى@لى@ب@عىبلتي

@لجعالإسلاميلنصررنمامامحالع@وهماعها

@،و@ضطر@نخطوافي@لحشىاوعحتك@ل@لر@فقرةتر@حع
ثي

كد

كحلكظ،@لحض@ومنك@@الإسلام
ك@.ثيالإلادهدحفيقةلصلبر@حع

@ننيومفرمانما@لفمملإسححيا@لقصررلحصانص
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بينأقرعسفرإلىحرجإذاكانأتهمكال@هرسولسيرةليونحد

إلىيدرجوهوالجن@-شههةأرنحسبوماإحداهن.@عهلتحرجزوجاته

هيو)ئماالتصرت،هذاعليهتمليكلتالتيهيالستير-
الصافيةنفسه

سنةظلفيإلاقرارأولاسكنألهاترىكانتماالتيال@شرقة
ال@هسقس

شةالزوجألأولها،أعدتالتي
س

فطرةمركوز@يوسرهالسنى.تلك

ليكح@هوجدفإذانفس،كل
وإلىالت،فيلماالزوج9إلىحنيآنمسه

الذيالمثايىالثريفهوكادحيثماالزوج!9وإلىالسفر،في@الزوج"

نمسهحصائصتحاوبت
وإلفمسرةتحاوبالوحردهذافياللهش@مع

جمرقولهيئيرالكريمالدقيقالمعنىهذاوإلىجمالها.إلىوركود

ديعينيقرةوححلتوال@،الناءإليخبب"
السلاملهوعليه@االصلاة

لا
جحالإلىبرميإتماشهحة،صلدينماواصابةالساءمعاثةإلىيرمي

مىالرقيقةطلالهنديبذوقهما
ا@هسننم@بشةالانرلذة

إلأكيالالييملؤهالاالتيالموخةالمجوةتلكإلىثيرمفاولعل
التعاليولامنهاالمكاكستطيعلالارمةوسنةلنا،لطرةوأنها"الروح"

ألزمهالديالضعفشلراتم@شلىةإليهاالحاحةحعلسبحانهاقهأنعليها
ربناجذتعالى)وأنهنهشةحلفقالكذل@،يكونأنسبحالهعهوننرهحلقه

.(3الجى:أولدأ@ولاصاجةاتخذما

ويصرلهايحكمهاالذيهوإنماال@تحكمهلاسبحاله-فالته

تلكمسايرةهوحياتناوج@السعاثتنالنطامآدمبنينحنأماعليها،وشيطر

معوالإتاقال@
مقتضاها.

الزوحينهذينجاةنظاملهنعرتماالنصوصمزلديناولي@

حسبناولكنتساقيان،كانااللذائدأللاولا@يىاسه،تلكفيالكريميئ

وأتهمالهما،مباحاكادالجتةنعيمأنصالكري@القرآنبهقطعبمانقطعان
إلىمنهماكلوسكينةالعاطفيالأنىافقفيالهنيئة"الزوج"فطرةملىسا
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إليهماليعهد@روحه،آدمإلىالإلهيالحطا@ولتجه"صاجه

الأس@سي،لدورهما@ماوإعدا@لهماترليتهولتدأفيلأمرهر@هما

الحلافةوهو@ورالكاث@.هذالهاللهحلقالدي
آدم)وياالأرص@ي

الئجرفهذهنقرباولاشما،حيتمنفكلاالجنة،وزوجكانتاسكن

1الأعرافأالطالمين،منفتكونا الحنة.ثماركللهماأبيحتلقد9،0

3يا)وقلناشحرة:إلأ
رغدآ،منهاوكلاالجنة،وزوجكأنتاسكن1

ك@.5البقرة:أالهالظالمينمنفتكوناالئجرة،هذهباتقرولا

يزيدلاجسهاتحديدلأقاالشجرقاهذهتحدي@اع@القرآنوشكت

مماحطرهاحكمةفيشئأ

ححيم
لقدالمقصودهوداتهالحطر@يأد

ةشحرإلآالجةتماركللهمااسيحتالحلال.بالمتاعلهماال@هايخن

الأرض،حياةفيمنهلدلاالديللمحظورترمزكانترلماواحدفشحرة

الحشهدامهيتعلممحطورمىبدولاالمحطور.عنبالاتغووصاهما

طعهفيالمركوزيدربوأنحد،عنديقفأن
بهايصطالتيالإراثةس

حاكماليطل@،والشهو@الرغاتهدهعلىبهاويستعليوشهحاته؟رعاته

بهايقرقالتي"الإنسان"خاصيةهي@هدهكالحيوان@لهامحكومألالها

تستلامحظورلبغير."الإنسان"معنىلها@يهويتحققالحيوان،عن

صبرج@ولاالمسوق،الحيوانم@المريدالإنسانيتميزولالملارالة،

ةفالار@لالثرط.والتقيدبالعهدالوفاءعلىالإنسان
الطريقممرقهي

د@إر@للايستمتحرنوالدين
شكللدوا@يولوالبهيمة،عالمسهم

دلآا

منالأكلهرآدمإلىاللهوعهدتل.؟منآثمبلىعهدناولقد

مهسدلاالديقلا-كماالمحظور-تمثلواحدة،شجرةسوىالثماركل

بالقدروشهواتهاالصرغاثبم@والتحررالخصية،وتأكيدالإرالة،لترلية
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فلاتريد؟عدما@الضرور@منالاسطلاقحريةالإنسانيةللروحيحفظالذي

ونقهرها.لرعائ@اتستعبدها

فكتماالثري.الرقيقياسفيئخطىءلاالذيالمقيل@ىهروهذا

كاتعليهاوالاستعلاءفيهاوالتحكمرغائهاصبطعلىأقدرالحفىكانت

كالتونهاوتالرغبةأمامصعفتوكفماالتري.الرقيسلمفيأعلى

العحايةشاع@ذلطأجلمنالاولى.المدارجوإلىالبهيميةإلىأفرب

باختبارالأرصلخلالةتعدهأدالالانيالكائ@هذاترعىالتيالإلهية

لي@صلاسينتظرهماعلىعييهودغيه،المقلىمةقوةوتبيهت@،@ر@

للرحمنوعهدهته@@ر@الشيطانيزينهاالتيالرعف

الأولى:والتجربةإبليسدور

سواهالهلي@التيوظيفتهدللليطانوالأخيرةالأولىالوظيفةإن

هيالمعلمالوقتيوموالى
العدةكليعدوأنللإنسان،عدوأيكوفىأن

منقدرةعلىوهولمحاربته،
كيفيعرتدهووالمهارة،والخبثالدكاء

حتىالحق،ثو@الباطليلب@
قد

يشدرج
وهوالمنكر،إلىالمحلوقهذا

ماكرةأساليبيتحذونوذريتهوهوالخير،يفعلأتهيظن

منرعايةوكالت
آئنبهأنوعنايتهال@ه

غدره،ويحذرهعدوهإلى3

لآالسجودجمنوالاتنحوعصيانه،ثوزهعقب
3

قلناوبذربه:أأمرهكما

عدؤهذاإنآ@ياففنا:أبى.إبيىإلآفمبجدوالأ@اسجدواللملائكة
ألالكإنقثقى،الجةمنيخرجنكمافلاولزوجك،لك

لاوفيهاتجوع

1أطهنضحى@ولافبهانظمألاوأتكنعرى، 10-19).

@لجنةمنيخرحنكمافلاإبليس:،كيدآدمال@هحذرلقد

واللهفةوالحيرةوالقلقوالضلالوالرودوالعملبالكدفتشقى@ثالشقاء

هاكتنتظركلهاوالفقدانوالألموالاتطلى
حمىفيوأنتالجثة،خلىج



ما@تكلهامنها
الآلك)إنرحدلي

تعرىولافبهاتجوع

.9تضحىولافيهاتظمألاوأئك

يتقايلانوالعري،والحوعرحابها،فيثمتمالكمضمونكلهفهذا

مع
فيالأولىالإسادمتابتمثلمجمحكهافيوهيوالصحوة.الظمأ
والظلال.طوالر@والكساع@الطعامعلىالحصول

أعل@والديالتكريم؟هداكلاللهكرمهالديالمتفر@الكئنهداإن

لييلاثه
الملائكةلهأسجدوالديالمهب،الحملنلثفيالأعلىالملأ

م@إسليسبسهأخرجوالذيلسجدوا،
الأعلى.الملأسوطرثهالحثة

علىوالثرالحيرللاتجاهي@مستعدالطبيعة،مزثوحالكثىهذاإن

ومنفيها-ال@هلأمريلتزملمماسها-يقادمعينةضعفنقطوفيهالسواء.
هده

وسمعينة،شه@اتلهإنإليه..الدحولويمكنإصابته،تمكنالنقط

يحملوهوالتحارب.منكفلاكانآدمولكنئقادأنيمكىشههاته

ليوالرغبةالبقاءفيالرغةتحاهالثريالضعف
ومنالملطاد.

الثغرةهذه

علىأ@ئكهلأدمياقال:الئسيطانبليهيس@غي@ةالشيطادإليهنفذ

شإبلب@إليهنفدلقد..(12أطه:@يبلى؟لاوئلدالخلدشجرة

إلليسوراحتمخضالذيد@رهيؤثييدأوهناشههاته

عنهماؤوريمالهمالئبديالشيطانلهما)فيسوس:@التهو@هذهبداعب

فليهن،نكوناأنإلاالثمجرةهذهعنربكمانهاكماماوقال:سوأتهما،من

الأعر@ف:أاخصجن،لمنلكماإنيوقاسمهماالخالدين،منتكوناأو

كنهلدريلالأثاتتم؟كيفنحنندريلاالثيطانووسحسة

إغهائه.وكيعيةبالإنساناتصالهوكذاأفعاله،كيفياتندركحتىالشيطان

ثي@ثمفصةر@حع(1)
كد

نطب.محئدنايىالإسري@لفحلهح



هذاعندلاصالمعتمدالمصدروحدهوهوالصا@ولالحبرسعلم-ولكنا

بارتكبوإيحاءالصور؟م@جمورةدييثتعالرعلىإع@اءاقالغيص-

دييتمالمحطور
هئة

يعتمدانالإغ@اءوذلكالإيحاءهداوأدالهيئاتس

أتقاؤهيمك@الضعفهداوأنالإلسان.فيالفطريةالضعفنقطعلى

حتىوالذكر؟لالإيماد
وماالذاكر،المؤمنعلىسلطانللثيطانيكونما

حئذالضعيفلكيدهيكون
تأشر.من

لآالشيطادوسوسوهكذا
مالهمالئبديوزوجه3

مىعهماو@ري

مالهماييبديالثيطانلهمافوسيس@هدل@.كانفهذا

م@اراةكالتولكنهاسوآت،لهماكانتلقدعنهماؤوري

@كأئهاماثية،تغطيةإلىتحتبمحسدي@حسيةسواتوهييريا@ا-لاع@هما

ناحيةجاءهماصإلماالحال!لطيعةهدفهلهمايكفلمولكئهعوراتهما-

عنرئكمانهاكماماوقال:"العميقة.رغائمهما
تكوناأنإلأالخرةهذه

@@الإنسانركف@اداع@لدلك..@الخالدينمنتكوناأومتكين

د!طويلأأجلامعمرأأويموتلاخالدايكونأنيح@إئهالكامنة.

المحدد.القصيرلالعمرمحددغيرملكلهيكودانويجب

النصيعصدهاالقراعةوهذهاللامسكسر)ملكين،قراعة:وفي

يبلى@.لاوملكالخلدشجرةعلىئالتك@ملةتعالىقولهالآحر@ي

اقوىوهحاالخالدوالعمرالخالدلالملكالإغراءيكونالقراعةهدهوعلى

هيإنذأتهاالجنسيةال@ثهوةإدئقالأديمك@لحيثالإلانفيشهوتين

وعلىجا-بعدحيلافيلالامد@دالخلودشهوةلتحقيقوسيلةإلآ

الحدقودم@لالخلاصالإعرايكوناللأيمب@تحملكين،@قراعة

كالملائكة
المشهوره-هيتكنلموإنالاولى-القراعقولكىالخلود.مع

اتفاقاأكتر
شههاتولقالشيطانيالكيداتجاهومعالآحر،القرآنيالنصمع

اتحاهالخلود"إلى@احبداالخلي"يخيالاسان@ا@رغبةالأصيلةالإلسان

بأجلهإلاموقوتولامنقطعيخردائمطبيعي



علىالمحافظة@اط.على@بالغرائرالخاصةالبحوثليوقد@رد

ةغريز"و@ا،الهر@أوالخلاصغريرة"و"،المقاتلةغريزةوإ"النف@

تهدفمعادكلهاأنهاشدولاةالطعاماصالبحثغريزة9و"،الاستعاتة

ذهبماأنئيالإلاد.لقاءيتم@خطركلومدالعةلالحيافالتئبثإلى

الميلوهو"الحلود"إلىالفطريالميلتحتيخدرجالححوثأصحابإله

الجرةمرالأكللهمايري@وق@حيروزوحهآدمدياليطاناستعئهالذي

عنها..اطهنهىال@ي

الإلسانفطرةفيأصلالخلو@داحبغريزةأنالعلرةللنطرةيبدووقد
داالزوجعريزة"

ولكنالإنسان،غرائزقائمةعليها@يتقدمأن@ولىلهي

هذا!عيريرياأفىيلثلاالدقيقال@أئل

جانبأكأنيعرأولالوحدة؟المرءفيهيعرأو@عيمحياةحدوىمابذ

دالوحوتمامهو@افالروجلاوحدومقفرف@ل@يمدئىكيالهص

حياةفيللسال@والموح@للموجب،السالبهوأوللمرء..المعحوي

لأساله!والتمسكالبقاءا"علىلنعملثئمأولا،الوحودفليتم

اللابم،عليهآدمقصةعليناتعرضهائالةعريرةوثمة
تلك

هي

"الملدكريزة"
ليوسمههاآدمفيإبليمىناغاهاالتيالقوةوهي

لأؤللفسه

يبلىاله.لاوملكالخلدشجرةعلىأدتك@مللهيقولوهومرة
(1)

".

آلفمىفياليطادلصلقدوهكذا
الحلم@،الموضعوروجه3

مىمحدودضالبشريةوالقوةمحدو@ي
الحياةإلىينطلعها

الشيطان،عليهيدخلالافذتنماتينوم@العريض،الملكلىطالطويلة

مخهثة.وحكمةمقدرلأمرالر،رضعفالئرسمطرةمخلوقوآ@

ع@نهاهماقداتهأنيعلماللعينكانولما
هداوأنالثجرفيهذه

ص@لحرليللهي@دملا(
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ثقلهلهالنهي
جنبإليزعزعته-علىاستعاندقدوقوته.نفسهما@ي

لهماإنهلالمحهلهماثحلفالناحية،هذهبتأمينهماسشهماتهما-مداعبة

اخمحين،لمنلكماإئيوقاسمهماة@صا@ق.دصحهوفيلاصح،

2لأعرافاأ 10)

نصحه،سماععنضيفتآذانهماأنر@ىأنلعدلهماأقسملقد

إلىيقصدلاالناصحين،سإنهلهماأقسمنصيحته،إلىوالإصاخة

لاوةرأيهوص@ابقصده،صحةليؤكدلهما،الكايةيريدولاضررهما،

ونسيوألحف..إعواثهفيوتماثحوألخ،الوسهسةأكثر@يأتهشك
آ
3

لاالذيعدوهماأتهالمحدر-والقسمالدافعةالثهوةتأثيرتحت@روجه

علتهعرلاسواءطاعتهعليهماأمرأأمرهمااقهوأنحير!علىيدلاأديمك@

لهمايقدرلمكان@اف!الله،بقدرسإلاشيءيكودلاوأتهأيعرلاهالمأم

ايالاهفلنيلىلاالديوالملكالخلي

فلمابغرور.)فدلأهمالبنهراء!يستجيبانوالدلعاكله،هداسيا

عليهمايخصفانفطفقاسوآتهما،لهمابدتالشجرةناقا
في

الجنة؟ورق

لكماالشيطانإنلكماوأقلالنسجرة،تلكماعنأنهكماألمرثهماوناثاهسا

عدؤمبين

بهدأالشبطانأنرلهمالقدالمرة.تمرتهاوآتتالحدعةتمتلقد

)فدلأهما@نيا.مرتبةإلىألزلهما@معصيته،إلىاللهطاعةالغر@رس
روبغر

أنهيعلمانوهمالشيطاد،لإعواء@زوجهآدميسمعكف

الدين؟يومإلىاللعةعليهوأدرجيم،

مهيتتهعاوكي@

الصا@قالصح
بجد

عداوته؟وضحتأن

3الاصحيىلمىلهماإثهيغترا@قمهوكيف

لأمرالثر،وضعفالبثربفطرةخلقا@زوحهآدمأنفلكعلىوالرد
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فاكلاالمحطور.أعلىوأقدمالعهد،نسيتموسمدؤة،وحكمةمفدصر

وعصالجنةورقمنعليهمابخصفانوطفقاسوأتهحا،لهمانجدتمنها

آ
فغوكمرنجه3

سوأتهما@لهمابدتالشجرةفاقافلفا،

م@اراةكانتأدبعدلهماتكشمتوآت،لهما@أنالآنشعرالقد

مستررة،عهماوكلتلهمانذتالحسيةالسوء@تأتهاوالطاهرعنهما.

العفةمو@ضوانها
رجحدي

الحئةلورقيسترانهاأخذاأئهمانلك

هذهليستريشطانه
..@الجتةورقمنعنيهمابخصفانوطفقا@ال@المواصع

ويصعان@يخصفان@دعضفيدعضهيش@كانهالجحةورقمنيجمعانفراحا

مقا@ما-سح@علىالمشكالورقهذا
التيالجسدية@العور@لأئهايوحي

ةالفطرهدهبفسادإلآويتكثثفيتحرىولانعرها،@فطرةالإنانيخجل

االحاهليةصعس

@قبل@ا@هما..فيالخيةالدوافعباستيقاظإيذانأفلكيكونوقد

مربالخحلالإنساريحقلاالدوا@رهدهبقظة
كف

مواضع
يتهولاالعمة

سويخحلالحسردوافعاستيقاطعد@العور@إلىيتبهولكنهإليها

كثحفها.

هدهيوقطمضائملىهالأنعليهما،الشجرةهدهخطركانورئما

كانورصساالله.لاءكماالزمانمنفترةلهاتأحيلاالحسمفيالدوايع

الصلةصوانقطاععريمتهمافيهبوطتعهلهوعصيا@هسااللهعهدلالهما

دوافععليهمابحالقهما@سيطرت
ورلماالجنىفيهما@وا@عوتهتالحسد

للتاسل،الجنسيةالدوايعاستيقا@فيتجتمتالخلودفيالرغبةكات

المحدود.الفرديالعمر@راء@للامتد@للإسانالميسرةالوسيلةهيلهذه

سللأكللهماس@اتهماطهورمصاحةلتفسيرفروضهدهكل

مماسوآتهما.لهما@بدتقال.إئماسوآتهمادت@يقل:لمفهوالشجرة.
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إحساسه@ا..ص@دأخليلدافعلهمافطهرتعنهمامحجوبةكانتأئهايؤذن

منعنهماؤوريمالهما)ليبديإبلير.آخرصموضعفيجاءوقد

2الأعر@فأسوآتهمالأ 0

يريهمالاسهماعنهماينزع@وجاء:

لباسأليراليطادنزعهالذيالللم@يكونوقد(27الأعراف:أسوآتهما@

بالتهوالصلةوالطهارةالراعةشعورهويكونفدساتر،ضعورهوإئماماديا

لرححولالؤكدحالاأسلماكمالروضمحرد@هيحالأيةوعلى

البرية:حياةفيالأولىالتحرلةصورةلتقر@هيإتمامها.و@حدأ

3القرةأ@فيكانامقافأخرجهماعنها،الئسيطانفئزلهماة 60).

يعبراليالحركةصورةلفطإله."أرئهما"المصور:للتعببرويا

ويدحالجة،يرحرحهماصوهوالثيطانتلمحلتكادو)نكعها

وتهوي!لتزللأقدامهما

إقلكما.وأقلالثجرفتلكحاعنأنهكماأنمربهماالؤوناثاهما

2الأعرافأبيئ؟9عدؤلكماالشيطان 2

إغفالعلىالمعصيةعلىربهماسوالتأليبالعتابهذاوصمعا

مرة.أولحاطبهماكمالهو@سمعاهوكيفالداءكانكفأتا

ألهإلأعهلدريلاعيبكلهايى.إ.حاط@وكماالملائكةحاط@وكما

يئاء.مايمعلا@هوأنوقع.

الكاشهذاطبيعةديالاحرالحلبينكشصالعلويالداءوأمم

الت@ميطانمهيدحلضعمابإنويحطىء.ينسقإله

يستميمولادائمأبلتزملاإته
ويعرتحطأمعيدركولكنهدائمأ

رصيمريرف@هيسيا(
بهسمحتدم@نه@حلقللئا@ديث@رسولفالنال.عهء@ن

نكربرحمكرئهلهلفاللإور@اله،فحمد@ن@ف@@لحم@لفالوعطى،وح

ملابل@@للانكة-أولنكبل@@لمىيا@دم،
@لثحم=لقالعلهم،لئمجلوس-مهم

4 0



يييو@5إنهالمعفرةرله؟العورسوبطل@ويدمرل@ه،
يلحولا.@

على@لعصيههوالعودرتهسطل@هيكودولاالمعمة،@ىالتطا@لها
ا

منلكوننوترحفالناتغفرلموإنأنفسنا،ظلمنارنجناقالا@

ا@321لأعراأ@ينلخاسرا

ون@متحس،،نصلهالني@االإدسا@صبصة!إ@ها-
إبى.ا@لأدرا@له

ليلدم،والاعتراف،ا
لثعوروالاستغفلى،ا

ا
طدصوله،لةلاشعاوالصف،

كاروإلاورحمته.اقهدلعاالأإقغولالهحوللالهأليقير،معرحمه.

التؤا@هوإنهعيه،قدكلماترنهمنآدمفىفتلقىالحاسري@س

3لسقرةا1@الرحيم 70)

الياللهرحمةوأثوكهثطرته،@يزكصلماعرتهمىآدمونهض
وهدى@عيهقا@ربهاحتباهلها@ثئمويلوذإليها،ينوبعدطداثماتدركه

1ةأطه واعذرولدمآدماستعمرلعدما(22

هدهلكدتعصاه،لعدماالله،رحمةوروحهآدمأثوكتلقد
هي

آإلىعهدناولقد@الاولى.التحر،
عزما؟لهنجدولمقيتجلمن3

1أطه 15)

@انمىرحة@لقم:رعيكماعنبهم،
رنحةنحرمل@@فالرت@لىرحع3

نك
ووعلا-حل@ن@وحا!يهم،

اخرث@فالضتابهما@خرمفرعاد-@ح@

ت@همالجعا@لطها،3مركة،سبىرليلليوكتارليبحبى
@ى@فالر@رتجفم

ثإلاعبيرعرهمكو@مثم@لدكل@اث!هؤلاء@ربتك،@قالمؤلاء؟مار@،

مارت،يافالمةأردبىإلألهي@رلمأصوكمءأوسأعرزمم-رحليهم

الكماقالملا؟
ليرفورث،@يفاللف@رلبمكره@نوفد@ثابىو@

لهحعلثقدفئيقالله،كت@لدي@@@قالعيرما
صعريمى

ر@سص
@

شاء@نىما@لحنةكس@@لخ@،@سك@رد@ك،ات
3

لمه،يغذموكادت@مها،@مط

رلكخك@لما،فالسفنلصليكتفدعحلت،فدتلمله@مالتملكثاناه

ولي@رينصثححدثلحح@سفتجىمها@اودلابكحعلت
لبرنل!@رتت

إلإحساد@ن@رسلم،ضر@علىتويللمالهحتد@سأ@خرحهو@لهود،لالكدئير

)7616(،رفم



ليآدمإد
بالخلود،الإعرا،أماموضعفإليه،لهالمحهعهدما

إليهيعهدأدقللهرلهسأللاءهداوكانالشيطافى.ةل@مو@فاستمع

آأبناءيتحدإسليمىفعلم@ونمودجاالأرض،بخلافة
3

تمفلماعبرة.منه

5وهدلاجناهاتهرحمةآدمنداركتالاتلاء

داومنلربه:تصلهالتي"الإلان"حصيصةفيالحوليالهييقول

الرحوعمظاهرهاوسالإلساد@اغريرةديالأصليةالعرائز

يسحانه.ورعايتهغولهإلىوالروعإليه،والإلالةاقهإلى

لي@والمرق
الاولياتأنوسا@قاتهاالغريرةهده

(1)
فيتع@لشريةقوى

الروححصائصم@لأئهاعلويمحاللذاتهدهأفاحي@ايةحقل

الأرضر،إلىبهيزعى@الأولياتالإنسان.ليسبحانهاتهنفحهالدي

ذ@تالحصائصاستحقتمافإداالسماء.إلىصاعدةلهتذهصوهذه

دطرةلسمىأنأولىئئمفأولى"عرائر"تسمىأدالحيوانيالما@يالاتحاه

و@ح@مأفوىوهواللهأمرالإنادسلىالروحمددلأنعريزة،"اقدين
سحاه.محاوآصل

متميزتي@:حالتي@فيقويابلىزاالغريزةتلكأثرويطو

لاكر@فياقهعنوالرودالعفلةأهليقعحينماالاولى:
تمع

ليوالأسبالحيل
لهوتغدو@فعه،

يهلعرنالديلالمصيرمهد@ةجاتهم

الفلكفيكتمإذا)حتىةسحانهقولهيشيرذلثمثللىطةمنه
وجرين

ريعجاعتهابهاوفرحواطيةبريحبهيم
مكانكلمنالموجوجاعممعاصف

منأنجيالئنالدينلهمخلصيناقهدعوابهم@جطأنهموظنوا
هذه

.(22ةأيوس@@ينالئاكرمننكونق

اقهإلىيدلعودحينل!فهم
طالماالتيالمحسؤةالفطرةبدافع

ند(1)
@لقصةفكرها@ينفدم

@لئلكرغريرةىح@رعربرةوح،عريرةوهي
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أرإليهمخيلحتىعليهاوالهو@تالغفلةركامإلقاءمنواكثرواتجاهله@ا،

لهمليس
ما

وطئهامكان،كلم@الموحجاءهمفلفاالسماء،إلىيئع

العملة،تحتبمعولة،يدالهمنمدأنالأشبوعجزتبهم،@جطأنهم

ينبجص،المحتبسلالفيض@إذاالدنيا،الحياةعرور@الهمأ@عنوالحنر

هم@داتسث،المطمورةبالقوةوبالا
الإر@ثة-لا@لسانالفطرة-ادلل@

منأنجيتا)لثنوخفية.تضرعأويدعونهسحا،الذيا@هديدكرلي
مذه

فإدهمغالحآثفيهمجرلااللم@سالص@فوهذا@الثاكرينمنلنكونن
والغفلةالإثممنعليهكالواماإلىيعو@واانالله-سجاهمإذايلبثود-لا

.@الحقبغيرالأرضفييبغونهمإذانخاهم)فلما

بصيرفوأرقىحسا،ألطفالئمسم@لطرارلتقعية:القالحالةائا

يلمقاومةولاغريزة،ثغيشطيعودلاحينلهمتقعنفسأ...وأصفى

ماوسطرثدتي@ولاإتم،إلى
المتلمظةالهوةلره

أ@ق@يصببس
ضببرانحسرثئرماوحمدهائحه،سكى6طرهاالنفسقضتفإداصحابه.

روح،ويقطةاضمير،صححة@مامبهفإدأأفقهوصمادهه،منالثهوة

الدم،لهوثورالأسف،ويدركهكان،ماأمامضحفهليتبي@نفس،وإشراق

تاثبااللهعلىيقبلانإلأضميرهمنملجأيحدفلانمسهعليهوتصيق

منالصنفعلى@لكسبحانهاللهأثىولقدمتغفرأ؟
)و@نذينفقال:عاثه

يغفرومنللحيبهم-فاشغفرواوا@تهذكرأنفسهمظلمواأوفاحثةفعلوا@ذا

جز@ؤهماولكيعلمون،وهمفعلواماعلىئصرواولمال@ه-إلآالذنوب

@جرونعمفيها،خالدينافنهارتحتهامنتجريوخدربهممنمغفرة

1عمران:آلأ@@لعاملين 35-
إ

ذكرتمات@اثلالأخبرةالحالوتلك(13

عنالفصة
آ
دطرته؟أشرقتأنالمعصيةبعدلبثمافإتهالسلام،عليه3

رنجامعصيته:أفطمندلةإلى@ضرعأديتمالك@لمأتى،مافناعةفتين

الغرائز:.@@لخاسرينمنلنكوتنوترحمناتغفرتلموإنأنفسناظلمنا

والمغمرفالانابةشيللهيمهدوآخروالمعصية،الفتنةسبيللهيمدلون



لهوالروح،وخصاثصرالترابحصائصعليهئويمامقتصىهوودلد

معصيةوطهر@ن@ولور.طلمةالفطريش.الطردسهديرلي@متنلىع

ويبالتوالي@يح@وا@هاللى،م@الأوسطالنمطسأنوفلكوتولة.

يرالمتطص

م@ولي@
هديربي@التقلبليالنلمىأحوالنمصلأدقصدلا

@لذلكد@ك،أوالوعلهذاألاستجالةمرحطوظهمواحتلافالطرص،

لوازما،لعصالحطيئةأنمنالقصةعليهتنصمافلنسجلآحر،سحث

الحهإلىالإناسةوأن
معخطيئةولاإنابة،معذنبوألأخصائصناةأسمىمى

عدهإلىيكونماأسرعسبحانهوأئهإصرار،معإلاعقوبةولااستغفار،

)فتلقىوالمعمية.والخطبئةالذلةدراشمنضارعأإليهينكسرحينلالقبرل

3
1

"..@الرحيماتؤ@بهوإتهعليهفتابكلماترئهمن

المخلودهداالإنسان-وجهفييغلقلاوتعالىسبحانهوالله

مطرودايدعهولاالتبه!فيحئرأمنهذأيلقيهولاالتولة،بابالضعبف-

بيدهويأخذالطريق،علىويدلهالمغفرففييطمعهإئهالمآ@.خائفاص

الحمىإلىليفيءالطريق،لهوينيرالمنعثرفخطوتهويسد@لمرتعشة،

الأمينالكفإلىويثوبالآمن،

وماا@ه..فينسىروحه،وتظلمقله،ألايجفيتطإةو@حدشيء

ما@لها@ي.المشعلفلكروحهفيداممااقه.يذكرث@م
نلكصميرهفيثام

فيالنورفسيطلعدلكقل!فيث@مما@لحادي.@لهاتف

البدرةوستنبتجديد،منالامنالحمىبل@وسيزوبجديد،منروحه

منلنكوئنوترحمنالاتغفرلميانأنفاظلمنارئناقالاجديدةمن@لهامدة

عذرهمااللهوتقبلالحاية،بيد@لرحمةيزوجهآدموطمع@لخصرين،..،



ديفهمواستسلامعبثيةفيالمحهإلىوعاداالخطيئة،مناستغفرواجى

اقهكنف
وفضله..ورحمتهعفههمحيطولي

وفضاؤه:ال@هكلمة

الكبرى.الإنسارحصائصوتكشفتالأولى.التجربةتمتلقد

لمز@ولةالكامة-لخصائصهالتبيهلهداواستعذ-وفاقها.هووعرفها

معأبداتهدألاالتيالمعركةليوللدخولالخلالة.فياحتصاصه

وعدثدالغواية.أماموصعفعهده،آدمنسياتجرلة:تمتلقد

الله،كلمةحقت
عدو،بعضبعضكمةوتلناةتصاؤه.وصرح

ثث@.ة:أ@لبق@الهحين@لىومتاعمستقرافىضفيولكم

بي@جالها@لمقدرفيالمعرىلالطلا@إيدالاهداوكان

ولكمعدؤلبعضبعضكماهبطواةقال@الرمانآخرإلىوالإنسانالشيطان

وفهاتميتونويخهاتجونفيهاقالبلىومتعمستقرالأرضفي

5،..2،42ةلأعرا@ا1تخرجون،

هيأينكانوا؟أينولكنالأرض..هذهبلىهبطراجميعأ..وهبطيا

مذاالجئة؟..
عدنال@الذيالغيبمن

من
منبهئجرلاما@اعهلأ

انقطحبعدالغيبمذألمعرفةمحاولةوكلوحده..اليبمفقحكده

الئرمألرفاتعلىيقمدكذلكتكذيطوكلفاضلة.محرلةهي@لوحي

حينمجالهيخا@زالعلم!"فهدانبجح.هوالظنيعلمهم!9و@ليوم

فيالخوضيحاول
ينفيحينويجحوسيلة.ولاعده@ةئ@لغيرالغيبهدا

التي"أ@لماثهفيوالمجهولجانب،كلفيبهمحيطوالغبكله،@لب

المعلوماتمنكثيرأأكثرمجالههي

ليير@حع(1)
ص@لقىتر@لحزء@فدحظح@

1 1 11-1 1 2 1
ثرضلهنعال@:نرلهتميرلي

لابحلها@لأمرأ@لفمففح



هطماوقبيله.وإلليسوزوجه،آدمالأرص..إلىحميعأهطوالقد

بعصهموليعاثبلعصا،سعضهمليصارع
طب@عتينليىالمعركةولتدورلعضا،

وحليقتي@
"

للخيرالاستعدادمر@وجةأحرىواللثر،ممحصةإحدأهما

أدلهشاءبمااللهقدرويجرىالاشلاء،وليتموالر،

@@@خخ"@ال.@نه@عى@لئبئمربرة@ر@9رو

مرلاثفالومرلى،م
"

@@أنت

@لنيم

منر@حرخهم@لمس،يتو@نهىروحصمنيخكولمح@يلص@ت@خلقك
تثمفقالالحئة،

@دنلعلبئ@نهكنهعمئةعملعلىتلوميبكلام@@لاموسما@ل@صطماك@ت@

@راهك@وصا@ع@فحخقالوالأرص؟@ف@@يحلق
خاد@د

منادب@صحيحهلي

رحالفسحب،لنيجىعر@لجنرحالثقترحال@ملمشرطعلىصحيح

الإحد@الر@)مسلم
6 1 79))

"نال.ع@،@لبيئبهيبئعمربرةوعى@بي

أتادم،ياموس.ثقال@وص،@مئم@خخ

وخطلكلامه،دن@@@مطفاكمرص،با@لمله@قال@لحنة،ر@حرخاسحبنا،@رلا

قال.3سةلأرصيىيحلقني@نتلعليقدضتدعلى@مرتلومييد@لك
3لححح

1

شرطعلىصحيحخد@)ما@ه@بر@لوو@موص،آدم@حخمرسى،@دمفحخموس،

6الاحسار@نظر@لشجن 1 8 0

6و 2 1،0

5@رد@@بئيسنئوفي 2 8 / لادم.مرمىتالجث2
على@د@حرجتاحملكما"

صرنفك
@@له@قال@لخة؟

@ماتال.أومى@ت؟م
أنتنالموص،

بي

@مى@ر@@تهكئمك@لن@@مر@نعنجي

مىرسرلأريهليكيجعلححد@
تال3خلفه

تال:اخلق؟لنقي@ثهكبفيذلكوحلتئطتالنحم،
لحم

تال
ليتلرنييم

منصقني.
ميسى،@عنحضعد@لث.@لهرسولتللتلي؟@لفضاءنجهتحالى@ثه

عيهما@لخ@م،ومرسنتلم@حغ
4/3@لشن،@حا@@ي@لخطا،ي@لإمامقال 2 @تد2

سفييحب
محىا@@

من@لفدو
تو@لقماء@ثه@

أنوشومموقئو@قصاهماعلىللبدو@لغهرالإحبلىمض

على@افلكالأمر@يرلي@@ا@لو-منكدمهسى@ئماعلى@لحجةفي@ث@ننع

@لباد@فحالسيكوندماسبحاله@كعلمنقئمالإحلىصساهدائايرصرلص

صدرلاو@لتلز@سموضرماجرمالهاوحلقشسنفديرعىوصدصرماركابهم

و@لقابض@لاث@فعلعدرصلماو@ننر@سما.و@لقبضكا@هم@لقا@رفملضدوأص

ونفبلةخعبةوفلوت@نن..نلؤثبفاد.و@نن@،
بمبى

و@ح@

ليو@لقضاء
في=@تس@سغ@نغضامنعروحلكقوله@لخل@-معاتسا

4 1



@فدكللك،الأ@ركدلا@احلفهن،@يبربر،،
@نعلم@مى@ر@علهملمى

بهم
رنف@بمونحفدفصدإياماصرملابشهمالأمرر،تلكوممشرنهملوأكاعم،ائد

علهاتلحفهمو@للأنة@ا،تلرحممإئماثالحخ@ر@حبر،@ر@حة

لوحماع
@حدممالأنالاحر،@حدماصيثكلاأ@ما@مر@دمدا@لبثي

@لاء.،لمزلةواكخرالأسم@مي،بمزلة
@لاههنمر@م@لثيهما@فدرام@م@

كد@اتمارنقصه،
مرصع

@حا@سحاله@ن@@علها@ن@ن@@صلو@مرمىعلىلآدم@لحخة

علمبرذ@نبمكهفبه@مها،وي@ل@لحرفلبئأئهسممىعلمفدكان
يصدله@

لعد@لك؟يطلهوئد

هحاوب
حبعة!@لارصليحعلإئيلل@حمكةرئكتالاذدلهإسطفولهيي

@ييركهلاوانهللارص،حلفهإنما@ئه@دمكرنتلفأخر
@لخة

إلها،عهابقلهخى

حلبتبهارللكونلمحا،حلق@نيالأرص@ل@لوفوعهلأ@لنحرةلهتكلكاد@انما

ردحمنا@لمعى،علىلالحخة@لئ@معلبهلىلى@م@لإنمابها،سعلىور@لأ
لأننة

أدفلعلبئ@لنهفنرهأمبرعل!@نلومينالولحلكمدا@لرحهعلىلمهعنموص

بحلفي
مفي@للوو@ملا،عهبسقطلنم@اي@ثحلىيل@كل3

سلنط
فلمى

كماء@لبرثيةتحصك@هملأد@لحفقممىكارلحلا@لفبئفبرأرلأحدليىبد@هسى،

علاكألكم@طررا@ليهار@@رلد،كأئكم@لعادنر@بلىنطروالارويوند@،صر@

لافىممرلكن
محصة،@لىنحرحرنهاه،أمرهتدكانبؤسبحاله@قتلمن3

@لالحة@لحخةودنهعمىر@منر@لنهع
@

له.نربكلاسحاله

لاخحهفحلنىطامرهرثيشهف@لرسفيمهكك@@موسى@وفول

ت@لقولمى@لخة،لخروحهأملىةحعلفد@ل@يباه
ثيم

هو@لليبالشصتملفه

تدر@لمنبئوأقوى.@رححالأصلبمزلة
كالاقرجح@لمعارعةمعيفع

مكيفع

لملم@هو@له،محلرضلا@لني
@رفال

لحد@نونمتيفما@لناظرةلأنبا@م،محصوضعديهناعد@لت.@د

لحسنعلإ(قبكلترلهصشلى@تلتهاغقالقطحأكماعلى@ث@@ل@تي
فه

سعبهنبندثئه@نجرة،سا@لعلىلرمهمرصىعلىئكر@ن
فلا@لأ@ك،

مداسرقرلى@رأوقللوكمامعصبعلى@رتكبلامهلمنيتول@لأحد@يحوز

@الةنف@عبه،نلرني@دلكفب@بخلفي،@نتجلعليوفدره@له@علمفيصق

وقعسلرمجو@زعلىلمجمعت
علىكما@جمعواذلك،على@شحبدلفلث،مه

عى@لقلر،كباديوحكى@برربعلى@لطعفو@فمنمحملة@قحباب

@كدشفلكيحبىبرسيد@نعىصالك،
عبه،ف@بعد@@م

1بقه@لطح@للحيم@سرحهني.@لضلي@بن@م@ل!ونال 3 6 / 1
مدا@لحديت=عن
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أرضإلىيه@طاأناللدودينالخصمينإلىالعلويالأمرصدرلقد

بعضكمجيعأ،منهااهبطاقناالأولى:إالجرلةلعدالطوللةالمعركة

1أطه9عدولبعض 23

عهدوذريته.ادممعالدائموعهدهالأخيرة،اتهكلمةوتمت

فيالاستخلاف
اابطو)قلنا.البيار.أو@يهاالملاحوشرطالأرض،هده

همولاعليهمخوتفلاهدايتغفمنهدئمنييأتينكمفإئاجميعامنها

فيهاهمالنوأصحاباولكبآيانناوكذبواكفرواوانذينيحزنون.

38ل@بقرةا1@خالدون

ماعقالهامئوانطلقتالأصيل،ميدانهاإلىةالخالىالمعركةوانتقلت

شاءبفاينتصركيفالئريةفجرفيالإلسانوعرفنقرومالحظةتهدا

الخسلى.لنفهينكسر@ذا@ختاروكفالانتصار،

الاولى.الريةقصةالقصة.مطالعإلىعيةمنبدفلاورور

..@خليفةالأرضفيجاعل)إنيةللصلاثكةنعالىدثه@قاللقد

تلككفتإذنففيمالاولى.اللحظةنذالأرضلهذهمخلوقفآدم@@نن

إلىالهبوطكان@فنوفيم3؟آلاءدكان@فنوفيمالمحرمت@الحرة

الأولى؟اللحظةفذالأرضلهذهمخلوقوهوالأرض،
كانت@كلد@دا.الخليفةلهذاتربيةكنتالتجربةمذهأننلمحلعثا

و@لكبببالردتلقا.ولا@،@@لرصعنلصتو@لطعشو@لسعلبالب@تلقاه

بالقضا.يحتجلمتدم@ن@لصححلل@ل@رلة،باقاوللاتولا@لقلولففعلتكالر@ريه،

لاسين@لمششبهتحادبلوفبصبربه@حلمكانوموعلى@لنضبو@لقر
يخج

منوبلبهبالهلمحلمكاد@فمعيهوموصباطل،ل@ئهدر،بال@
@ميلرم@@

على@للرموقعو)ناوهلا@ر@خاهع!@للهوتشهتدفدثنبعلى@لئحمعبه

من@رلاله@حرجت@لتي@لمصبة
علىلاعلى@لمصة،بالتلص@ثمفاخبئ@لخة،

عد@لحب.لالان@عد@بهبخح@د@لقدر@لحف@،
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وتدوقالغواية،تلقيعلىلهتدريباكانتكيانهليالمذخورةللقوئإيقاظا

الملادإلىفلكلعدوالالتجاءالعدو،ومعرلةالندامة،وتجرعالعاقة،

ر@أنالكريمالقرادآياتوتبي@
هوالأرص@يالإنسانهدا

صفالووفةعملىتها.
والتعييروالتبديىوالتعصرالالاءمطاه@يهااذ

لحيها،استحلمهالديللخليفةمهقسةأعطىالديالله،عملوكلهاس

العلم.هيالمعرلة.هيالكبرئوالإمكالةبالامكانياتكدلد@روثه

@آع..)وعلم

علىحتىبهايفردالإنسانلهاينفردالتيالمراياإحدىوهي

ويكونالملاثكة،عهيعحزوالعلمالمعرفةفيبدورهيقومفهوالملائكة

الملائكةبهاليقرد@لل!اللهيمنحهاالت@االامخقاقشهاثة@بمثابة

القدير.المبدعدهويسجدون

طاقةأبررهاوسالمموحةالضحمةالطاقاتولكن

تصعهلاوالأرض.طالئمملى@لهااللهيخرالتيالمعرفة
من

ضعصلقطة

من@الشهو@حبللنلرزينللشه@ت:أحبههيكيانه@يأصيلة
الشاء

والأنعم@لمؤمةو@لخبلوالفضة@لذهبمنوالقناطير@لمقنطرةوالبنبن
4،.1عمران:آلأ9الدنياالجاةقمعذلدو@لحرث.

كانتلقدإله..بالنبةشههةاصبحتعنهائهيالتيالجرة@ن

@نتستطيعملله-@لممنرحةالطاقاتبينمنوهي@لضابطة-لإر@التهتجربة

الضعفنفطةتبدوالتجربةهذهوفيتظيع.لالم"الئهرة"علىتمتنع

بر@الن@تقوىولاحالة،كلفييصمدلافهوالمتفرد!الإنسانهذاكيانفي

لهنجدولمفنيقبلمنأدمإلىعهدناولقدعلى@لمقلى@ة:إ@لضابطة

منها.قياملازلةميولاأبليا.ضعفاليىولكنه.9عزما
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2)فتلقىخالقهإلىوجههيرفعبأنزلتهمنيصيقأنيملكلهو
مندم

عليه،.فتاكلماترئه

الشهوات.أمامللصعفعرضةدهوحياتهقبمسرئبسةقجمةونلك

منالإفاقةعلىلالقدرةمزودولكنه
المحه.إلىبالتوجهالضعصهذا

فألهمهاسواهاوما)ونفسوتلك:هدهيمعلأدفطرتهصميمولي

منخبوقدزكاهامنأفلعقدوتقواها.فجورها
ةالشص@أسورة9دساها

ليعضبعضكماهبطواقلنا:الصلا:أعلىلقدرةمزود،هو

الصل.علىوقدرةصهلشكولافهناكعداء،هاكداموماعدواله
والأشكال.الصورفيالمتمثلةالرقوىمعاليطانمعوالعداء

حياته،يممناساسيةكذلكقيمةوأثهاالصلاعلىلالقدرةخالقهوزوثه

لهضر@رية
يع@بعضهمالاسال@هخغ)ولولاالأرض:علىاداء@ورهدي

2ةالقرةأ9العالمينعلىفضلذو@ته@ولكنافىض.لفدت ثبم1،.5
لهإن

قسطأالأرضدي
متقرائىضفيولكم@والمناع:الاستقرارمن

@لىومناع

بهمامرودالانسادحياةفيرئيستانقيمتانوالمتاعالمؤقتفالاستقر@ر

كيإله،
اثمروخلاصةالصلاعلىبالقدرةالآخرالجافمنمزودهوكما

منمزو@االلهعنالخلافةفيبديرهيقومالانسانفإد
أخلفه،الذياقه

فلاهدايتغفمنهدىمنييأتينكمنإقاة،الربانيالهدىمنلدستور

افه،إلىالتجهيستطيعأنفطرتهوفييحزنون،.ممولاعليهخوث

والكفرال@هعنالابتعاديستطيعأنفطرتهفيأنكماهداه.منوالاستمداد

@نأصحابأولئكبآياتناواكفرو@ئذينبآياته:!
نيهاهمر

تف@فكلمت@ردمخلوقالإنسانإن
تفسيرالكائاتمنبغيرهيلحقهير

أساسه.منباطل
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اللهادخطرهاياتأولىالحياة.دورةفينالةخطيرمخلوقوهو

أنالخطرهداآياتومنتقذم-كمامولده-لأيحلنالذيهوسبحانهلمسه

مالهيسخروأنالملائكةلخلقهجدت@
وأنحميعاوالأرص@ال@مماو@في

حوووالإنسافى@إرا@طريقصمقضيةالعليايسحانهإرادت@المحهيحعل
"

مائغيرلاا@تهإن@وأفعاله
.(11الرعد:أ@بأنفهممايغيرواحتى

الفادظهر@
(41الرومأالنلر@أيديكتبحاوابحرالبرفي

اتا@تهثنغولولاة
2ال@تهرةأافىض!لفسدتببعضبعضهمس 51).

العهدونسيانباللذةالتيطانووس@سةالمحرمة،الشحرةقصةإن

منوالصحوةبالمعصية،
هيهيإلهاوطلصوالندمالسكرة،لعد

االمكر@رةالمتحدثةالثريةتجرلة

مرو@أحلاته،مقرإلىيهبطأدالمخلوق@هدااتهرحمةاقتضتلقد

وموعظةالدائبةللمعركةاستعداداطويلأ،لمثلهاسيعرض.النيالتجربةبهذه

ع@ثىالتيالحنةوماكار؟الديهذاكانفأيناخرى.مرة

آفها
هموسالزمان؟حينأسوزوجه3

@لي@؟.هو!وسالملاثكة؟

وكيفلهم؟اقهقالكيف

تعالنانهاستثرالذياليىم@عي@الكريمالقرآنفيوأئالههذا

يهبفلموطبيعة،كههمعردةليللبثمرجدوىلاأنبحكتهوعلمبعلمه؟

لخلافةإياهاوهحهمالتيلالأث@ةبه،والإحاطةراكهب@علىالقدرةلهم

ماوبفدرالعيب.هذاعلىنطلعأنالخلالةمستلزماتمنويىالأرض،

عنهحح@مالقدربأسرارها،وعرفهالكويخةالنو@يرمنللإناناقهسخر

لهجدوىلافيماالغب،@سرار
معرته.في

لهفحماكلسالرغمعلىمثلأالإنسانيزالوما
الكوديةالأسرارص

@داةلأييملكولامطلقا،جهلأالحاضرةاللحظةما@راءيجعل
أدو@تص
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الديالتشوهللحطة،بعدلهمادا@يحدتيعر@أدلهالمتاحةالمعرله

سحرج
عرالمححو@العي@منقتلوهذاأ@ماسه.9آحرهوأمعائد@مه

لوفلهامعوقآكاررلماللاسحلاله،صمتصياتليبدحللالأنهالئر،

ليالإلسانع@المححولةالأسرارهدهملمنألوادوه@اكعه!للإلساد

ال@هإلأيعلمهلاالديالعيصطبئ
يحوصرأدالشريللعقليعدلم3وص

فييذلحيدوكلأمرهمرشيءإلىللوح@مولالوسيلةيملكلالأئهيخه؟
ىجدوولاثمرةللاسدى،داه@ضائع،جهدهوالمحاولةهذه

العي@هذاعلىللاطلاعالوسيلةيوهىلمالتريالعقلكان@@دا

أنإفطسميلهفليىالمححوب،
إلىيحتبمحكمفالإسكلى@ئيهر.يتحح

وسائله،طوقفيوليستالعقل،طيعةم@ل@تهاوالمعرلةالمعرلة

لهضر@ريةهيولا
اوطيفهلي

أصرولكىالخطورة.بالعالضررشديروالخرافةللوهمالاستسلامإد
عدملححردالعيبواستبعادوإلكلىماكلهللمجهولالتكروأخطر،منه

يعيث@الديالحيوارعالمإلىلكسةتكودإلهابه..الإحاطةعلىالقدرة

الوحودإلىأسمارهم@ينفذولاوحده،المحوسفي

الديبالقدرعه،لايقصماوحسالصاحبه،الغيبهذافلندع

لايصلح
ماالقصةمنولأخذومعاشناسرائرلاويصلحجاتنا،لي

لير

إيحاءومنوارتاطاته،لل@يتصورومنوإنسايخة،كهنيةحقئقمىإليه

وأهدىللبثريةانفعوحدهفذلكومحازفي..وقيمهالإنسانبطبيعة

اقصةطإيحاء@أدرزإن
التصوريعطبهاالتيالكبرىالفيمةهو3

وللقيمو@ال@نظميرولمكانهالأرض،ليولد@رهللإلارالإصلامي
قاتالذيالعهدهذاوحفيقةدنه،بعهد@@رتجاطهلحفيفةئئمبها.يوزنالتى

علىخلاقه

للإنانالإسلاميالتصؤريعطبهاالكبرى@لتني@لقيمةنلكوتتبذى
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ليالحليلالعلويالإعلادفي
رليكومحلوقإنهالكريم،الأعلىالملأ

دطروكأله.لالحردالملاثكةأمرفيتتمذىكماالأرص@،@يخليمة

وأحيرا.أؤلااقهرعايةوفيوألى،امكرالذيإ@ليس

وم@
عا@@يكبيرةقيمةدأت@اعتلى@جملةلوللإلادالنظرةهده

أدهوالاعتلىاتحدهوأولالواءالوايمعالمو@يالتصور

ومرالأرض،هدهليدالإساد
وأكرمأعرإررلهوليهاشىءكلحلقأحله

لىماديةقيمةكلوسماثع،ثيءكلم@وأعلى
لاوحمبعآالأرصهده

لاماثبضيءأوما@يةقيةتوليرلقاءيتدلأويتعدأريحوزإثد

أيةتهدرأنولاالكريمة،إلسالةمقوماتمرمق@مئيعلىيقديأديحوز

أونكثيرساشي،شيءئيأوإنتبمما@ي،كسبئيتحقيقلفاءقيصهم@قيمة

أجلهىمصنحكلة-أومحلوتة-كلهاالحاديكلهدهعصرئي

أدإورريح@للاالإلاليوحرلهتقريرأحلإناية.تحقيقأجلمن

مقومكم@مقمناقصأوالإلالية،قيمهمنقيمةملبهوثمنهايكرفى

@هوالأولالدورهوالأرضليالإنسان@ورأنهوافثي

اتحاهاتهايقودالديوهوارتباطاتها،وليأشكالهافيويدليغيرالذي

الإلادتقودالتيمحيالإلتاح،نوريعولاالإتبموسائلولتورحلانها.

الإلادمى@ورنحقرالتيالما@ي@المداهبتصورهكماسلبيأفليلأوراءها

وتكبر!الالةثورفيتعطممابقدروتصغر،

مهمأعاملاالأرض،فيبحلافتهالإنانهذاتجعلالقرآنيةالنظرةإد

فيملحوظاالبهون،نظامفي
فخلافتهالظام.هدا

تتعلقالأرص@ي

الشحوسومعالأمطلى،ومعالرياحومعال@ماواتمعثىبلىتباطات

علىالحياةقيامإمكانوهدستهاتصميمهافيملحوظوكلهاوالكواكب..

الملحوطال@كانهدافأيربالخلالةالإنسانهداقياموامكانالأرض،

من
ولاالمادية،المذاهصلهتخصصهالديالصيرالدورنلص
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تسمح
ابتعذاه؟أدله

م@وما
ولطرةهدهالإسلاملطرةكلأسأقتك

للإلساد،وتلكهدهتقيمهالديالحطامطبيعةليتؤترلالإسادالما@ية

أوالإنسانهداتكريموطعةإهدارها.أوالإلسالةالمقوماتاحتراموطجعة

الإنانحريككلإهدار@الماث@العالمفينراهماولي@تحق@ره

آثارم@أثرأإلأوتك@يره،المالمحيالإشجتو@يرسبيل@يومتموماتهوحرماته

في@ورهوحاتيقةالإسسان،حقيقةإلىالمطرةتلك
الأرض!هده

ووطيفتهالإنسادحقيقةإلىالرديعةالإسلاملطرةعىيتأكدلك

وتكبيرالحلقية،المصائلقيمةوإعلاءوتقديره،@زنهليالأدبيةالقيمإعلاء

علي@هايقماليالقيمهي@هدهحياتهليوالإخلاصوالصلاحالإيمادقيم

عليهمخوتفلاهدايتغفمنهدئفييأتيثكملافإئااستحلالهعهد
يحزنون...،.همولا

هذاالمادية-القيمحميعم@وأكرمأعلىالقيموهده
مع

مفهومأن

لاولكى@حيثالما@ية،القيمهدهتحقيقالخلافة
لاوالأصلهينصبح

إلىالثريالقدتوجيهليورلهولهداالعليا-الق@متلكعلىتطعى

سالماثيةالمدا@توجهمابحلا@فيوالطالةوالارتمحالطهارة

يانالرجلا@نفالأ@امة@باسمعثفال:سخم،@باسعثتالسخ،ريدسعى(1)

"قال.م؟ت@ككأني@لتصرمرل

كرةقال.نرح؟ولينلهككلكمفاله،ئكئمصعم

@لمحمعاني@فميردكره(7545)@لكمبرثيو@لطبر@نيتجل@،@بزنخرحهفرردا
8/2 1 0

1/1و 9 @رو@هونال-6
@ل@رجال@رحالهي،

@لحي،و@حرجهحيع،
رتمالإحدالظر@للصي.وو@فقهمسلم،ضرطعلىصجححليتمماوفال

الأ@ق@لح@يي@لط@
1او@للرك3 5 0 / 1

محئدطربقمن
عنبهحق!لن

نجلا.كد@لئهتجا،كط@@هعم،قال.م؟@أليأكان@نصليئياةتلثقال:@ز،ني

رض@ي@ز-@هيوعن
عه-@نه

ل.الأد@ي@لنصرمولياقلث.قال.طريلةحلبت@ي

@تالمو؟ونيتلت.@دما.نال.ا3ئزلكاد

تجلن،@بنجه@مكئم،ونجي@حم،

1و@حمد،/87
و

7 3وكير(061ئرو@بر@ر9،1
وتحلبقمنىفيتخربجه@طر@

ر@لحلبت
6 1 9 0

الإحك.لي3
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الاهتمامسيل@ياثدليما،القيملكلوإهدارالروحية،القيمبكلاستواء

كالحيوادالودومطالبوالسلعلالاتاحالمحرد
(1)1

@هيالإسانليالإراثةتأدمنإعلاءالإسلاميالتصورولي
مناط

معالعهد
ال@ه،

وهي
مفأمعلىالارنمعيملكإنهوالحزاء..المكليفمناط

الحصوعوعدمإرالمحته،تحكيمطريقصربهمععهدهصحمطالملائكة

يشفيأريملكبيماإليه.توجهاليالعوايةعلىوالاستعلاءلشهواته،
لمه

الهداية؟علىوالعوايةاعلىالتمهوةشغليهعليائه،مرويهمط

إلىيرفعهالديالعهدوسياد

وفيم
عناصرإلىيصاف@يه،شكلاالتكريممظاهرمظهرسهدا

لي@الطريقبممرقتدكرآ@ائماأر@يهكماألاحرى.التكريم
السعاثة

المسوق!الحيوادودركالمريدالإلادومقامواهبوط،والردعةوالمتقاوف

ولي
@أحد@

القصةتصورهاالتيالمجركة
مدكرواليطادالإنساربيى

دا
يرعهد@هاالحعركة.!لطيعة3

والكفر.الإيمانلي@التيطادوخايةالله

ميداننمسههووالإنسانوالضلال.الهدىبينوالباطلالحقين

وليفيهاالحمرأوالكلسبنفسهوهوالمعركة.
دائمإيحاءهدا

له

داثموتوجهلاليقظة،
أوالذيمةصا@حروأئهميدارةفيجديبأئهله

فيالسلب
الميدان!هدا

ةالقرآنظلالفيالإنسانحفيفة

آعلىكتتلقد
فيها،وئتكواالأرص،يشقروا@يأنوثوية3

ثمفيهاويموتها،أريحيماعليهموفجن.إلىفيهابماوشتمتع@ا

نهايةفينره،ئوجتهليدحلهمربهمإلىليعو@واقئبعثحا..نهايحرجها

الكبرى..@لرحلة

رالإصمير@لمالحيةلابسكلكابشو-ير@جع(1)
نطصلحئد"
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اللامعليهآدمقصةليتفإتهاوبعد
لحقيقةعرضهرإئماا

الذيوالقدربه،المحيطةوالعوالمولأته،طبيقهلحقيقةلتعريفهالإلسافى

يصادفه،الذيوالالتلاءله،ال@هيرضاهالديوالمنهجحياته،يصر@

التصورمقومات9تقريرفيلاردحقئقوكلهايظره..الذيوالمصير

@اسلاميل!ا

م@نتلهمهاالتيالأولىالحققةإن
هيالإنسالية-الثفةقصة

كما

واققديرالإنسفي.الكئرولأةالكونطبيعةلي@الوافققبل-قلناس

لامرسومأقدرأالنثأةهذهيجعلوالذيوالاسان،بالكونالمحيطالإلهي

القاعدة.هوسيهساالتوافقيحعلكماعلىصة،فلتة

أقدارهيقيسونقدره،يقدرونهولاسبحاله،اتهيعرلونلاوالدير

الصغبرةالثريةيبسهمبمظوأثعا@ه

مذهمخلوقاتمنمخلوقاليالإدالكئنلوجالوانطروافإذا

قالوا:الكون.حضمفيكالهاعةصجرةثوةالأرضهذهووجدواالأرض.

أنفوققصد،الإنسانهذاثفةوراءيكونأنالمعقولإ!"م@لي@إله

االكوننطامفينش@الإسانلهدايكون

لتأتهمعادحولهمنالكونوأنفلتة،كانوحوثهأنبعضهمصرعم

وافعالهاللهأفدارقيلم@منؤهاتخرصكإلأهيوإنجملة!..الحياةونثأة

االصغيرةالئربمقايي@

ماالهائلالملكهذالهالذيهوالإنانكانلووحقأ
بهذهعني

لاالإناتاهت@املأنعليها!يدبالكئىهذالمثلولاالأرض،
يتسع

فيهشيءكلنقديرولاالهائل،الحلكهذامثلفيلثيءلكلللفاية

سمحانه-الله-أنغيرفي.الأشياءجحيعبيىوالتنسيقوتدليرما
ال@ه!هو

صسبموض.الضفيولاال@ماواتفيفوةمتقالعهيعزبلاالديهو
مهيوحدلمأثهكمالرعايته،إلآمنهشيءيقملاالذيالكيرالملكهذا
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المحه-هدلىعريمحر@ححىالإسان،هداآلةإتمابمتيئته..إلآشيء

أدعلطيسمجهكادولوبهحاه-ويستل
يى

ويتصوره-اللهأله

ثمالصعيرة!الإلسادلمقاييروألعالهأقدارهولقيسههاه!علىسبحاله-

أالحقيمةعلىهداه@اهديملييتبجح

ححر-حصريرليقم
الصالةالثريةالتصوراتعلىكغا

نلكعلى@رصما-لقصبؤولحم@9الغامفر":الكود@كتب.فيالكثيرة-

سكشفأدسحاولالصعر-ديالمتناهيةالرمليةالخية
الكورطميعةص

ليكمو@يحيطالذي
فيحقوج@يه،مىالغرصوصوالرمى،الفصاء

وهذهمرعآ،مخيفاالكوديكودلاوكفوالهلع.الذعري@لماالأمرأول

لاطويلةأ@-عليهمرتوقد@داها؟بثواكعثتولاتستطيعلاهائلةأبعاده

د@ال!تلىيححاذ@اإلىويضاءلتصورها؟يمكى
لم@@توئيوحى

لهنتعرلمامر@مخيصوهوالبصر؟.
سعلمهومامرهولة،وحدةس

مى

ليموطاصآلة
نليورسجرءعلىيريدلاالديمماالموطنذلكالمصا،.

مائحر@ولك@العالم!..بحلى@يالتيالرمالحيكإحدىسجزء

وكأدجاتا.ملبحياةيلوح-كمائعنى-لاأتهالعالمئخا@

صعريبةكلهاوأ@يانناود@ونماوأعمالاومطامعناعراطفنا
وقدوحصته.@طامه

ط@دلكقوياعداءكحياتاحيماةوبي@بيةإلهلقول:انالحقمنيكود

أنكماالحياة.أنلاسلخيماتتحمدحدإلىللىداحرائهأكرفيالفضاء

ئنالتيالمادةأكثر
يهااحياةايحعلحداالحر@رةستبلعالمضاء

تصدمتففكلاا@أنهل،محتلمةإشععكاتتذرعهالفضاءوأنستحيلة،
ما

اوللحباةمعاثياالإشعاعاتهدهكئيرسيكونوقدفلكية؟@جراممنيخه

هدا
حقأ@نيكنلم@فا@لظروف.ليهبنا@لقت@لذيالكونمو

بسببحدثظهورنا
لماشيجةيكونأنمىأقلفلاليه،ودعتغلطة

يصح

مصادفة!أ.أئهبحقيوصف@ن
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عدمافتراضمعالحياةلنثأةالكونعداءافتراضأنقبلمنلياوقد

أمورفعلا.،ذلكبعدالحياةوجودثثممهيمنة.قئمنوتدبيرتقديروححد
أمكنفكيف@الآعالم!عقليكونأنعلىفضلاعاقل!يتصورهالا

مقذرة!مهيمنةوحيعدمالتراضمعلهاالمعاثيالكونفيالحياةظهور

لها@طبيعةعداثهورغمألفه؟!رغمتظهرسحجثالكونمنأقوىالحياةهل

منأقوىينثأ-أنقبلمثلأ-الإنسليالكائنهذاهلتكويه؟!
الكونهذا

هكذاطلعثتموسفعلا،الموحيد
راغم؟!الكودوأنفالكون،لي

يكتفونالعلماءأ"هؤلاءانولوالنظر!عحاءتستحقلا@تصور@إئها

أندات،الموجيوصفم@وسائلهمإليهتصلمافقطلنايقولوابأن

علىتستندلاالتيالميتاليزيقية!"التحرصاتهدهأثالفييدحل@ا

حولهم!م@بالكونالنلمىتعريففيلاقصا-ولولأقوا@ورهم-أساس،

دليلبلاوالطرد،الفروضتيهإلىالمأمونةالمعرفةدائرةيتحا@رورولكئهم

الكونهذاإلىننطرولهداه-اقه@حمدولمحص-الصغير!الانساليالهوىإلأ

عهيقولالذيوالهلعبالدعرنشعر@لاالهائل
نشعرإئماجينر!جيمسسير

المتجيينوالحلالبالعطمةونشعرالكون،هدالبوع@والإجحىبالرهبة

اقه@أل@الديالصدقي،الكونلهداأن@،والالطمألينةول@رحلقه،في

ثتروعنا@قتهكماصحامتهوتروعناوتنيق..توافقصيخهوألأنا

وليهنا
لا

رفإنالهلاك.نتوقعولابالضيع،نشعرولانجزع،ولانفرع
لنا

معهونتعاملوربه

فيهنجدانونتوقعوثقة؟وأنم@ومهلةيرلي

)ولقدالثاكرين:مننكونأنونرجوومتاعا.ومعايثناوأق@اتناأرزاقنا

الأعراف:أتشكروش@ماقيلأمعيش.فيهالكموجعلناالأرضفيمكنحم
1

هذاكر@مةميالإنسانية:الثأةقصةمنالمستلهمةالئايخةوالحقيقة

الآفاقوسعة!@المنوطدصرهوضخامةالحية،العوالمفيالفريدالكئ@

حدودليمعها-يتعاملالتيالعوالموتنوعفيها،يتحركالتيوالمجالات
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تمامآيتاقضمئاوحده-لتهعهثيته
الماديةالوصعيةالح@يةالمداهبمع

كلهاالأهميةتدبحيتالكود،فيمؤثرأسطسيكعاملتيقهتهدرالتي

لعا@يلحقهالديوالارتقاءالنئوءمدهبومعونأثيرانهاللمادة

التحليلمذهبأوالمتميرة؟الإنسانيةحصائصهيحفليكادولاالحيوان

حتىالجسروحلفيعلىقأيصورهالديالفرويديالنفسي
إلأيتامىما

لاالفربد،الكائنلهذاالكرامةهذهأنإلآنفسهالوحلهذاطريقص

)1(،تقولأدالننويرعهد@لسماتتحاولكما"إلها"الإلسادم@نحعل

الليم.الإسلاميالتصورفيوالاعدالالحقهوإثما

محموعةسلرححالديالمتفر@الكاشهدايلادأعلنلقد

لحرم-ولاالقرآية-النصوص
فيالميلادهذااعلنمستقلة-كانتنئأتهان

ليالعطيمالجليلميلادهواعل@الأعلى.الملأشه@عهكانكونيحفل
هدا

كله.الحيوفيالملأ
خلاقهكدلكأعلنأئهالبقرةسورةليالآيةولي

لهالأؤلالاشلاءوكادخلقه،مدالأرضفي
@ي

لهده@أو)عد@تمهيدآالحنة

هذاجعلاتهأدمتعددة،سورليالقرآليهالآيكتعلنكماالخلافة.

لهعولاوحدها-الأرصلاالكرفى-
لي

مالهوسخرالحلالة.هذه
لي

الديالد@رضحامةتطهروكذلثمه.جحيعأالأرضفيوماالسماو@ت

كانأياليه-اللهلحلا@ةياثتهو@كوكبعملىةفإنله.بلىئه@كلطاه
ححم

هذا

عطيم!لأمرإتهاالكو@-

كذلكأتهالقرآنيةالصوصمحمحكةوم@القصةمنيتضمحوالذي

ىالأخردالعوالمكله.الكودديولكنوحدها،الأرضفيلامتفردخلق

ا@هإلآيعلمهلاومارجنملائكةمن
أدهاكمائخرى،وظائصلهاؤالخلقمن

وحدهالإنسادوتفردالوطاف.هدهتنا@سباخرىطبئعمىخلقت

الأمانةعرضاإئاتعالى:أالمحهقولفلكعلىيدلووطائفه.هدهبحصائصه

@لمصدو@لئدي@لكود،سفبفةدصلير@حع(1)
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وحملهامنها،وأشفقنيحملنهاأنفئينوالجبالوالأرضال@ماو@تعلى

دالكوفيفهو@فردوإون(72ة@الأحر@أجهولا@ظليماكانإنهالإنسان،

السيالاختيلىحابإلىوالحهل!الظلمومنهادخصائص..كله

العدلعلىوالمقدرةالذاتية.والإر@ثةالمنرقية،للمعرلةوالاستعداد

ميرتههوذاتهالاز@و@جفهذاوالجهل!الظلمعلىالمقدرةلقدروالحلم،

التي

الكوكبححمصغرعلىالقائمةلالإلسانالطرةتلديلعياولئد

كلهولي@@الحجمالهائلة،الكودأححامإلىبالقيمم@عليه،يعيشالدي

فيللاستقلال-القاللةةوالار@للصردة،القاللالعقلوخصيصتهشيء،

قيمته،فييفرقاولئككلالذاتي.والترحيحوالاختيملته-الع@يةحدود

@لىالحجم
الإسانقيمةإلىنظرتهموأمثالهجينزحيمسسيرعليهيقيمي

القصةتحولهاالتيالأهميةهدهوثوره.
هداعلىالقراليةالصوصومجموع

ديعلى@ورهتقتصرلاالإنسطيالكئن
الخصائص@هذهالأرصر،حلافة

@يها،تحركالتيوالمجالاتالآ@اقشأملتكملصورتهاولكنالمت@ر@ق،

معهايتاملالتيو@لعوالم

ليده،ألتأهالديهولسحاله!ابىليلربهمعمحاشرأتعاملايتعاملإئه

يأكلالحنةوحولهشطقه،كلهالوحودوفيالأعلىالملأفيميلا"وأعلن

نلثبعدالأرضخلافةحولهثمالمحظورة-الجرةإلأيثاء-جثمها

كماالمعرفة-أساسوعفمهلأمره.
افس@اءآدم)وعغالبقرةآيةلي

وهوكلها@-
ما

نرجح
لوالاسمباللفظالرصعلىالقدرةأته

فيوتعميمهاالمعرلةتاولإمكانعليهايقحمالتيالقاعدةوهووالمسمى،

@الاستعداد@وأودعهولعدها،الحئةفيوصيتهوأوصاهكله،الجسى

وكتببهداه،نه-الرسل-لهوئرسلبخصاثصه،نجسهتفردالتىالحاصة

هذاعلىاللهلعمةآخرإلىتوته..ويقبلعترتهيقيلأنالرحمةنمسهعلى

كله.الكونفيالمتفردالكائ@
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معيتعامل@ثم
وجعلالملاثثة،لهاذأسجدالملأ

منهم
الذي@علىوأدزلهموجه،الرسليلنيسمهمحعلكماعليه،حمظة

@يالمحاهدي@وعلىويثرولهم،يتونهماستقإم@اتئما@هرئناقالوا:

ال@هسبيل
ويرو@همينصرو@هم

بقتلهدممكمرواالدي@علىوسلطهمكدلث،
لىمحهمأرواحهموشتلون

لح
ماآحرإلىوتعديب.لي@

الملاثكةير

الآحرةوليالدنياكأتعاملمنوالإنساد

سحيصشهدلاوقدوش@طيهم.صالحيهمالج@.معويتعامل

الوقتيومإلىممتدةمعركةوهيالتميطان.ولبنبيهالأولىالمعركة

نعاملهأدكماالمعلم.
قرآلية.لصوصفيمدكورالصصالحيمع

كماتالتلهأحياناالجنوتسجر
لي

الئلام.عليهسليمانقصة

معيتعاملهوكما
والكواكبالأرصولحاصةالماثي-الكونهذا

عنالأرصهدهفيالخليمةوهومها-القريةوالنحوم
لهالمسخرةا@ه،

سعضلفتحاللدليألاستحدادوعندهومدحراتها،وئرزاتهاوطاتاتهاتواها

ئداءعلىمعرفتهاتعيهالتيلوأميسهاإلى@عضوالتعرفأسر@رما،مغاليق

كدلكيتعامل3ومن@حره
فإتهوأيخرأالأحياء@يها.جميعمع

إتهداتها!لممهالآمادسلعيدمحاللييتحردواسشد@دتهاطبيعتهلازثلا

يحلصحي@الملائكة،مراتبويتحاوزالعلىالسماواتإلىيعرج

البهيمةمستوىما@وفىإلىيهبطإلهكمامتهاها.إلىفيهاولرقىدنهعبودينه

"إلسانيتهخصائص!عنويتحلىهو@هإلههيتحذحي@

الوحلديوشمرع

مماأصخمأبعادهدي@وي@الحيياني.
والأرصالتماو@تلن

مدئ!وأبعدالحىعالمفي

الصوصوبقيةالقصةمدهتلهمهكماالإنسادلغيركلههداولب@

ى.القرآنية

تمرثهلببأوهداتمرثهكلعلىالكاش-هذاأنالئالثة:والحقيقة
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الشرإلىقيا@تهليكنحتىتكوفي،حوا@بعص@يضعيصهدا-

تحاهضعفهأولهاوفيشهواتهحطامسالأسفل،الدركإلىوالارتكلم@

تحاهوضد"الحقاع@حص
فييكونوهوالملك.حب

ضعفهحالاتأشد

الفيدلعدوهيستسلمأولهوا@ويستسلمالله،هدىيعدصحيرو@دناها

منوسيلةيدعولايكللالاصب،جهدفيإعماعه،عاتقهعلى@خذ@لذي

له-الحهرحمةافتصت
لعفلهولاوحدها،لفطرنهيتركهألأثتم-من

ال@جاةصخرةهيوهدهوالتذكير.لجنذارالرسلإلهيرسلوأنوحده،

والنجاةاقهإلىوالفرارهياهم@بالتخلصشههاتهم@النجاةلالسبة

وغضه،رحمتهونذكرلربه،ذكرهكدوتوارىيخىالذيعدوهمن

له.وعقابهولوا

وقدوشههاته..صعفهعلىيستعليلإرادت،مقوياتكلهاوهذه

لهتدربأوللهكان
دي

هذهققويةعليه،المحظور@ا9فرصهوالحئة

نيثلتدكانوبالاوالضعفالاعراءمواجهةليوإبرازهاالاراثة،

سيأتي!@يمالهرصيدأالتجربةهدهكانتفقديطهر،ديماالأولىالتجرلة

لهسامفتوالتولةببحعلأدكذلكبه@ت@رحمةوم@
لحظة،كللي

البا@وجدثمعوىا@@لهض.تتمعتروإداتدكر،تمنسيلإذا

اللهبدلطريقهعلياستقاملإذاعثرتهواقالتوبته،اللهوقلله،ممت@أ

مكتوبةلعنةالاولىخطيئتهيجعلولمشد.مالهوصاعفح@د،سيئائه

موروئة-خطيئةهناكوليتأبدية.حطيئةهاك@ليستفويته.وعلىعليه

ى.أحروزرواررةتزرولا

اسطورةمنالريةكاهلتقذالإسلاميالتصورديالحقيقةوهذه
والتيالميحية؟فيالكسية@التصور@عليهاتقومالتيالموروثةالحطيثة

مافوقوالتثمكيلاتالطقوسمنهائلركامعليهابفوم
م@لوقهايقم
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علىالحصلتةكاللعةالمثريةتح@نىمالتيآدمخطيئةوالخرافاتالأساطير

وئصلص)المسيح(الإلساناسصورةليالإلهيتمثلحتىالرقد!

العد@ويحتمل
يكتبثموم@الحوروئق!الحطيئةهذهللتكفيرص@

لدمهكفرالديلالمسيحبثحدلح@)الغفران(
@رتهاالنيآدمخطيئةص

لقدلكير.هداأيرسالإسلاميالتصورفيالأمر
آدمنسي

تلكأمروانتهىوعمرتولهاقهقبلولقدواستغفرتيولقدوأحطأ..

الثريالجس@يعشالديالتحربةرصبدإلآسهايقولمالأولى.الحطيئة

المدى.الطوللصراعهفي

فييسروئيوضوح!و@يساطة!أية
العقيدة!هذه

وئمالنها،الثيطانمعالحعركةجديةميالرابعةوالحقيقة

ستمروا
وتها.اوضررهاا

الإنسانملاحقةعلىالعميدالعدوهذاإصرارالقصةسياقم@بدالقد

اتاعهوعلىوحهة؟صوبكلسإتيانهوعلى)1(،حالةكلفي
كل@ي

ساعة

منلآتبنهمثتمالمسنقيمصراطكلهملأفعدنأغونجنيفبماة

ممثرهمنجدولاشمائلهم،وعنأيحانهموعنخلفهمومنأيديهمبين
@ينشاكر

نحلمىبفولأخرثصث@لبق،@ب@ا@مح!تالك@،@لئيئصموس،@يص

م
ليحرحفال@لاجأل@ةملمأ،

أ@ر@نهطئقخىله@زل@ليفرلهحا،

ربحيءلزرح،@لىارشكبفول
بفولر@لبعنخىله@رل@@بهرذسا،

ريحيءيز،@نأوشك
@ت،@نتبقرلأضركخىبهئرل@يقوذمحا،

ويحيء

@نت@ت@مولرنى،خىلهلىل@يخقول
ويحي

خىله@زل@يخقولمماه

و@حرحهصجح،لإلادحبص@سأ@حرحه@تاج،ريلئةألت،أتبفولقل،

رالإحسد@طر@@للميرر@نقهرصخحه@لحا@،
6 1 8 93)
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المدىعلىلمزاولتهينظروأدالكيد،هذايزاولأداللعينلقد@ختلى

معصجتهفيحطيئتةلهيعفرأناللهإلىيصرعأدعلىحدااح@ارالطريل

لي@ثتمأحهةح@أمرهوقدعيالأ
يمكنهملااللهطريقعلىلهمسيقعدأنه

صيصردهمحهةكلمنسأتيهموألهسلوكه،س
5هد 1

ولاالشهوةومداخل@يهمالضعفسقطلاجةمنيأتيهمإتماوهو

إعوائهد@ععلىوالتقويوالدكربالايمادبالتقويإلأمهلهمعاصم

اللهلهدىالهوىوإحضاع@الشهو@علىوالاستعلاء)1(،ووسوسته

الهوىمعالمعركةإئهاالرثييةالمعركةهياليطادمعوالمعركة

الثرمعوالمعركةالإر@دة.لاستعلاءالثهواتمعوالمعركهالهدى.لاتبم

باتاعإليهأولياع@السيطانيقودالديالأرصوالمساد@ي
اللهريعة@

الواقعيةالحياة@يوالمعركةالضميرليوالمعركةللأرض..المصلحة

احميعاوراعصمادالتيطادسفصلتارمتصلتاد@لا

ديمركوزشيءإلىتيرعليهاوالتعقيباتالقصةدإنوئخيرأ
ط

سوأته.والكشا@التعريمنالحياءوهوولطرته.الإناد

منعنهماؤوريمالهمايديالشيطان،لهما)نوسوس

وطفقاسوآنهمالهمابدتالشجرةفاقافلئابغرور،فدلاهما

@الجنةورقمئعليهمايخصفان

نقطعلى@لرسرسةإلأآدمعلى@برللطادتدوةولاتهةلا(1)
رصيعلر-@سس

@ن@

د@لبء،،صدويلأحد@يإئي@نه،@رصولبالقال.@،رحلأ@نى@فبئ@نعهما-

أي،@ه@أكر،@ه@"ب@نهرسول@قاللص@تكغمى@ن@بئ@@حتخممة@ور

@أنحرحهئلى@لرسرمفهرذ@ليق@لحط
ضرطها،علىصجحلإشادخص@ن

1الإحساد@كل@ر@و@هو@و@حمد 4 و@ل@@لص،حلمتو@لرسرسهم@16(و7
ى

@

@لح@
ب،

ا،وله
نفسه،لهنوموسما)ولحلمتعالىقالوسواسا.@لحلبصرتصي



ولبلسوريثا،سوآتكم،يواريلاساعليكمأنزلاقدآدمنجييا@

فلكفلكالتقوى
ا@تم@.آيكم@

ينزعالجتةمنأبويكمأحرجكماالثحيطانيفتتكملاآدمبني)يا

صوآتهما،بهماليرلباسهماعنهما

الريهالثطرةوعمنها@يالمسألة،هدهلأهميةتوحيوكنها

القوىأدكماالجسديةلعوراتهوشرللإلسارزينةالعورماوسترفاللحلم@،

لعورانهوسترلاس

مىتمفرالسليمةوالثطرة
وتحرصوالنمسية،الحسدي@سوآتهاالك@ثاف

وتعريةالللس،م@الحسميحاولود@عريةوالدي@وم@اراتها..سزماعلى

مرالحياءومنالتقوى،مرالنص
الله

أستهميطلقودوالدبرالتل@،وم@

شتىديالمحاولة-هدهلتأص@لكلطوالإعلامالتوحيهوأحهزةوأقلامهم

الإلاد@ا"سلصيريدودالدي@همالحيتة-الشيطانيةوالأساليبالصور

الديروهمإلسالا.صارلهاالتي"إلالة"وخصائصدطرته،حصائص

لهيريدهوماالثيضانلعدوهالإنسادإللاميريدود

نرع
وكش@لاسه

اسوآئه

الإلساسةلتدمبرالرهيةالصهيونيةالمحططاتيمدوطالذينوهم

وقد@فدتمقاومةللاصهيورلملكلتحضعلمحيها@الانح@وإشاعة

الإسانية!مقوماتها

إلىيرتكم-وهوإلآإليهالإلساديميلولادطرةالعريإد

م@مرتبة
الدوقليالتكلم@هوحمالاالعريرؤيةوإدالإلاد.تة

يدخلحي@والإسلامعراة.إفريقياأواسطديوالمتخلفورقطعآالثري

العراةاكتاءالحصارهمطاهرأوليكورالم@اطقهدهإلىبحصارته

@التقدية9الحدبثةالجاهلية
الإسلاميثلالتيالوهدةإلىيرتكسوفى@هم

الديالإسلاميبمفهومها@االحصارةمستوى!إلىوينقلهممنها،الصتخلمين
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وتقوبتها.الإلافىحصاثصايشقاديستهد@

وهووالتفوى-الحجاءمرالنمسيوالعري
الأصحاتفبهتجتهدما

هووالاعلام-الت@يهأجهزةوجميعوالأقلام
الجاهليةإلىوالردةالنكة

أنالمدرلةالئيطالةالأجهزةهدهتريدكماوالتحصرالتقدمهوولير

تو@وس
(1)

نكور@لبمحب@
"

الإياية
الإنابةا:رالأحلضا@

كما
دل@@@مير@ليهي

مي

@لاندة
لالاصطححأرمنفدمأنحصرأبكردالخمعمدال@نمخمع،@ي

"والأححقالإلاقياو@لتبم،صلمأرلاباالإسححي

مال@ليتالإنسايةا

كماحال-علىتستقرلاتيرةرأحلاتأقيآكدلكوليتمانحة،رلاعاممة
3ير

ناتأصلنالكبفىللا@لحو@رين،ليصايريدود@د@للبن
@يإلهبرحع

ا@ليالإلسارسصانصالإلد@يتي@تنرالأحلاقإكا@لقي@تميمرلا@رد

رلصإلسالأه@ويحعلنبر.@لندملا@لح@رنعدب@ريعرد@ا@رد@لحيى

صعتووجى@درينله@لنتركةالصبني@تنوالأحلاقير@لبم

دمحا@لرصع@لمسأله
ه@لحسععملهلمللانا-رحمم@اصلحطلمحهارر

"يحرلها@لن@
1ريود 1

عحنل!
أحلاقماكتكودلا

لاوصاعية.وئحرطربى@مبة

حر@ريةى%ر@ح@صعلر@ةرلا@حرق@راحرى@نتر@ثيةر@سمافي@خرق
دنكوالأا

صعمى@حلذناك
النة

فيمشملةمد@لراملعلى@كلتلى@نمترى@لممنة،رس

فاكتكردإنماونقريرمالانهافيوخبةعلها،والاصطححعوالأححون@لقب@عع

"إلابةرأحلاق@ننلفط

دبصطلح
يخمرالمخمعبر

@لمحلت@لمخعنليعلها@يصطلحملا@لنير-صغإلا@يقا-جو@و@حض

هاكتكونالإيلاميبالاصطحح@ر
حيةر@قكوتيمبهلايفرلايةو@خلاقيم

يمكبى@دلاالبفتو@ل@والأخلاقبها@لفبمترد@لنعالمخمعتإن
مداإدأو@لليرالاقصاث@@لصاعيمى@نقد@فبعمهمامخصرتمخمحتتكون

د@تهالإنسكديالنفدممدىنجمىفييحطىءلا@لمفب@

ولي
كلستحقى@حيتالأحلاتييحسر@لمصرم@لححينةامبة@@@ل@خمت

@لح@لاتقر@لرقك@لمخمعكهحه@لحيى@د@فيلإصالاد.عال@رعد@اله

@لمثهومإنا@خلاقةرثبلة@لافة-@لحبةخى@لملافكولأعبر@لرعة-
لينجحصرحلانيااي@5

دحمدودي@حبالأرالشاشة-والاقصالبة@لثحم@@لمحام@

منه-فيوالإعحمجه@حهرةوكلو@لرو@نبودر@لصحيرنر@لك@@للولةمصلحة
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الأصيلةوالموازينالقيمبهذهتوحيالقرآنديالإنسانيةالثأةوقصة

يان.خيرونينها

ووحلالثيطادوسيسةمنوأنقذلاإليههدالاالذيقهوالحمد.

الجاهلية!!!

والعقيدة:الفطرةوميثاقآدمبني

لحطرةعلىاقهأحذهالديالأكبرالميتاقفصيةالكريمالفرآديعرص

نجيمنربكئخذ)وإذمهيب:رائعحليلمهدفيالر
آ

من-3

بلىقالوا.بكم؟برئلتأنفهم.علىوئشهدهمذرينهم،ظهورهم-

إنماتقرلوا.أوغافين.هذاعنكناإناالقيامةيومتقولواأنشهدنا!

فعلبما@غتهلكنابعدهم.منذريةوكاقبل.منآبرنا@ثرك

1ةالأعرا@أ@يرجعونولعئهمالآياتنفضلوكذلك 72-1 74).

مثهد-صورةفيالقرآليالسياقيعرضهاوالعقيدةالمطرةقضيةإتها

المكرلةيةالد@ئهدلثهدو)تهالعالةالقرآنطريقةعلى

بيطهورفيالمستكةالسحيق،الغيبعالمفي
آ
إلىتطهرأنقل3

)ئلستفيسألهاةالمربي،الخالقفضةفيتؤحذالمشهو@العالم

بالدوثية.سبحانه-له-وتقرلوليما.بالرسبحاله-له-فتعترفبكم؟أ..بر

تجضةفيمجموعةكالدر،مث@ورةوهيبالوحدانية،سحانه-له-وتثمهد

العظيم!الحالق

الاتصالاتبنو@لد.وحكو@ل@و@لتنللقكصربحةتقويا@لحامبة@لخحعت

حلاقة@رفانللشتة@لحسية
ا

@لطروحهةمنقحضرة-غبرتخلمةمخمحت@لمخمحتمم@نل

ا

وهيا@مفي@ن@لمخطوسميلى"افيالإد
عر@سحجة.كحلك

علركنيبكنللا@بكبزلنحبتعال@.تطنمبريرسى@لحارةبر@حع

ليت،ح@ج
ص@لحىء@لئمن-@لفر@د-ظحط

1 2 5 9

ليبر@لمنيكتبتومعير@حع(1)
@د،
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تصوراتهالينطيرألهاللغةلعرفلالاهر،رائعكوليمهدإثه

حبنفريدعبلمشهدوإتهتورة!الط
طاقه!حهدالشريالحياليتملأه

وهيوتقض،تحمعوهيتحصى،لاالتيالحلاياتلكيتصوروحيمما

أودعهاالتيالمستكنةالخصائصمن@يهارك@@ماالعقلاء-حطدتخاط@

وتشهد.وتقرفتعتر@العقلاء،استحالهتستحيبوهيالمبدع-الحالقإياها

لمالأصلاب!فيالميتاقوبزحدعليها

منليرتعشياثيالكيادوإق
الرأئعالمشهدهدايتحلىوهوأعماقه

حليةكلوفيخيةكلوفيالسابح.الذريتملوهوالفريد.الباهر

لهالإفنبتظرالصفاتمكتملإنمفيكئنخليةكلولىكاس.@استعد@

لهالمكونةالصورةفيوالظهوربالن@اء
ويقطعالمجهول،الوجودضميرفي

المعلوم!الوحودحيزإلىيبرزأنقلوالميثاق،العهدلمسهعلى

المريد،العحي@ألاهرالراثعالمشهدمذاالكريمالقرآرعرضلقد

المستكنةالعمبقةالهائلةالحقيقةلتلك
وديالإسساليةالمطرةأعماقدي

قرلآسعرأر@عةقرابةقلالمثمهدهداالقرآدعرضالوحود.أعماق

وحقائقهاالإسانيةالفةطبجعةعنيعلمإنسانيكىلمحيثالرمان،

منطر@إلىالقرونهذهبعدالشريهتديثمالأوهام!إلآ
الحقائقهذه

الاسلات،أنيقررلماالعلم@فإدا@الطبيعة.وتلك
التيالورائةحلاياوهي

@الألر@خصائصليهاوتكم@"الإنارلأسحلتحفط

فيخلايابعدوهم

آلا@خمسةع@يزيدماسحلتحمطالتيالناسلاتهذهأنالأصلاب.

علىححمهايزيدلاكلها،حصائصهمدهاوتكصالشمر،م@مليون

قبلتلوكلمةأقماعم@قمعملءيساويأويامكع@،ستبمتر

العطيم:اللهوصدقوالخبال!بالجنونقاثلهالاتهموايومد@كللاس

@@

...@الحقأنهلهميينحتىأنفسهموفيالآفاقفيآياتناريهم

9ةقالعبلمىابنعنلإسناور-وعيره-حريراب@@حرج
ربكمسح
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ثيقهم،ح@دأحذالقيامة.يومإلىخالقهامرنسمةكلفخر@آدم،ظهر

مرل@ورويبلى@..قالوا.بربكم؟)@لستأنصهم:علىوأثهدهم
ا

وأثتأكثرالموقوفإنكثير:اسوقالعحلس.اب@علىوموقودا

ا@هأحدوكيفالمهد؟هداكادك@فأما
طهورهمم@آلمبنيس

حاطبهيم:أوكفانفسهم؟علىوأشهدهمثويتهم
وكي@بربكم،ئلست

سحانه-انهلعلكيف@اتأرعليه:@الجابضهدنا@؟)بلى@حابوا.

ألهدامماا@ةألعالكيميكيدركأدالريالإثو@كيملكولاكداته.ب

الماهيةتصورعنلرعالكيفيةتصورإقب@اللهطد@يدركأنيملكلا

يسبوكل
ثثثمتعالى.كقولههداقولهيحكيهالذيثلمجالهته

ال@ماءإلىاسنوى
وهي

الهالعرشعلىاسنوىنم@.@دخان

)وجاءبيمبنم@.مطويات@وال@او@ونش@..،لاءماا@تهيمحوإ

..@رابعهمهوإلأثلاثةنجوىصيكونماصفا،.،صفاوالملكربد

سماص@لاسبحاله،اللهدعلعنالصحيحةالصوصتحيههماآخرإلى

عرفرعالكيفيةتصورإنب@كيميته.إدر@كمحاولة@ودبوقوعه،التسليم

ذاتهشبرر@إلىسبيلفلاشيء.كمثلهلي@واللهكماالماهيةتصور

شىء،@يلمعلفعلهئبيهإلىسبيللاإئهإذأفعاله.كيميكإلوادإلىولا

ما
مثالعلىالعالهكيفياتلتصورمحاولةوكلشيء.كمتلهلي@أندام

خلقه،أفعالكيفيات
صصبحانه-ماهيته-لاخلا@مصللة،محاولةهي

هذاعلىيترتبوماخلقه.ماهيك
أفعالهكيفيكاحتلاتمن

كيفيكعن

مةالملا@منحاولرا-منكلوصلجهلوكدلكالعال

فديدا!خلطاوحلطراالمحهأفعالكيمياتوص@والمتكتمن..
(1)

علىاته@حدهالذيالعهدهذابأنالضلهذاتفسيرأهاكانعلى

ديالإلاد،سفبفةولحصلوعودب@.@لرهةلصل.اير@جعلا(
ر@لصو@حصانصكتا%

ومفه@انمهالإسححى
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لهالاعترافعلىمفطوري@أنئأهمدقدالمطرة.عهدهوآدملىدرية

@هيفطرتهمهداأوحوحدهلالرلرية
بمعلعنهتنحرفحتىعليه،تأ

@طرتهاع@لهاويميلس@اءها،يصدلاعل

التفسيرديكتيرأب@قال
"

مىقاثلون)قال
المرادإنوالحلف.السلف

هريرةأليحديثفيتقدمكماالتوحيد-علىفطرهمهوإتماالإشهاد@هذا

لنالأسودع@البصريالحسىروايةوم@المجاشعيحمارسوعياص

منربكئخذ)وإذةقالولهذاقالوا.بذلثالايةالحسنفروقدسريع-

بني
آ

منيقل.ولم@3
آ

ظهره..منيقلولم..@ظهورهم@من..3

تعالى.كقولهقرن،وقرلا@عدحيل،بعدجيلاسسلهمحعلئي@فوياتهم@

خلفاه)ويجعلكموقال.اله@.الأرضخلفاءحعلكمالذي)وهو

فال.ثنمأخرينقومذريةمنأنشكمكماالال@وقال..@الأرض

أوجدهمأيإ،بلىةقالوابربكم؟@لتأنفسهم:علىوئثهدمم@

بالقولتكودتلىةوالشهاثةوقالوا.له.قاثلي@بدلكئاهدي@

علىوشهدواالديخاالحياةوكرتهمأنفسناعلىشهدنا)قالوا.كقله.

كانالالؤماتعالى.كقولهحالاتكودوتلىةال@كافرينكانواأنهمأنفسهم

@يبالكفر@.أنفهمعلىشاهدينا@همساجديعمرواأنللمئسركين

ةتعالىفولهوكذلكفلك..قاثلهناتهيملالذلك،عليهمشاهدحالهم

يكوروتارةلالمقاليكودنارةالؤالأدكمالثهبد@..نلكعلى)وإته

أنعلىيدلومماقالوا:سألتموم@..ماكلمنوآتاكم@كقوله.بالحال

قدكان@لو.@الإشر@فيعليهمححةالأ@تمهادهذاجعلأنهدابهداالمراد

فإنعليه.حجةليكونيذكرهاحدكللكادقال،منقالكماهدا،وقع

كا@به@الرسولإخبارقيل:
صالمكدلي@أنة@@الجو@وجو"،في

ديكدبىالمتركي@
بجميع

سالرسلبهجاءنهمما
جعلوهذاوغيره.هذا

بالتوحيد.الإقرارعليهاصفطرواالتيالفطرةأنهعلىلدذعليهم،حجة

كاإناالقيامةتقولوا@يملئلائينقولوا@.لأأنقال:ولهذا
عن

9هذا
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لآية(.اآباؤنا@.إنما@شركلأتقولوا.أو@،كافلينأي

دهي.المقرةهدهأولنيإلحهاأشارالتيالأحا@يثأثا

رصيهريرة-أديصالصحجحي@في
قالقالعه-ال@ه

اقهرسول
-"الملةهذهلاعلىروايةوفيالفطرة-علىيولدمهلحكل"بم@.

فيهاتح@ودهلحمعاء،لهيمةتولدكصاويمجساله،ويصرانهيهودانه@فألو@

من

اكرسولقالقال:حموسعياصعنمسلمصحيح

ص@اجتالتهمالثياطين@حاءتهمحنفاء،عبا@يخلقتإنىاللهيقول"

@ا.لهمأحللتماعليهموحرمت@ين،

حذنناالله-رحمهحرير-بنجعمرألووقال
يولرس

الأعلى،عد
الحس@أليسالحسنأنيحيى،لنالسريأحرنيو@،ابنحدئنا

بيم@سريعسالأس@صحدثم
اللهءس@رسولمعغروتةقالسعد

@المقاتلة،قتلوالعدماالدريةالقومقناولقال:@،عزو@ئربع

@لثلع

فقال@االدرية؟يتاولونأقوامبالما@اقال:ثتمعليهم،لمجر@اشتداقهرسول

أباءخيلىكمإن9فقال:المثركي@؟ألاءاأليسحاالمحه.رسوليارجل:

عليهاتزال@ماالمطرة،علىولدتإلآتولدلمةليستإثهاألاالمشركين!

قاللقدالحسن:قالوينصرانها".يهو@انها@أبواهالسانها،عنهاببئ@حتى

الاية....@ذريتهمظهورهممنآدمبنيمنربكأخذ)وإذكتابه:في

بنيمنرتجكأخذ)وإذتعالى:اللهقوليكودأدنستبعدلاونحن
آ
من3

علىلاوحههعلىالايد.0،0أنفمهمعلىوأشهدهمنويتهمظهورهم

يقعتصورلافيلأنهالحال.بيل@
ماهاكولي@سمحانهاللهعهأخبركما

يمغ
احتلىهالذيالتأويلهذاسشعدلاولكنماياؤهحي@يقعأن

@لثأياعلموال@هلالآية..لهواسثهدالصريالحسنوذكرهكثير،ابن

منعهداهناكأنلنايخلصالحالينم@@ي
الثردطرةعلىالله
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فيمركوزةالترحيدحقيقةوانترحده.أن
مولودكلبهايخرحالفطرة،هده

عاكلعنها!خرجيعاملفطرتهيفسدأنإلاعهايميلللاايي؟إلى

وهووالصلال.للهدىالبثريالاستعد@ديتغل
كاسكذلكاسنعداد

وطروفملاسكالوجيح@رإلىتخرجه

وزاويةأصيلة،زاويةالتوحيدصقصيةيعرصالقرآليالدرسهداإن

ةالثرعليهاألمحهلطرالتيالمطرةزاويةمىالتوجدقضيةتعرصعميقة

فيبعدوهمتكوينهم؟وذاتأنفسهم،@ذ@فيالبلتعليهملهاو@خد

دطرةالثري.الكبانفي@طرةوحدهاطهبرلوبيةالاعتر@فإنالدر!..عالم

داته،وجيح@ابحكملمسهاعلىبهاوشهدتالكينولةهد؟@يالحالق@ودعها

لتذكبرالرسالاتأئاالحفيقة.هدهأعماقها@رليتتشعرهماوحكم

عرونيححردلمىوتحذير
التذكرإلىفيحتاجونالأولى،طرتهمد

لتحذوا
ير..

كينونتهمنذالثروخالقالئرفطرةبي@معقوديثاقالتوحيدإن

بالرسلإليهميبعثلملوحتىالميثاق-نقضفيلهمححةفلاالأولى.

فطرتهمإلىيكلهمالآاقتضتوحدهارحمتهولكنويحذرونهم-يدكرونهم
فقدلهمأعطاهاالتيعقولهمإلىكيلكيكلهموالاتنحرت،فقدهده

اللهعلىلنلسيكودلئلأومذري@مثرينرسلأإليهميجثوأنتضل،

الرصل!لعدحجة

ولكنهاوحدة.دا)الإنسانفطرةفيمركوزةليتالتوجدحقمة@ن

قطحإلآالثريةالفطرةوماحوله-منالوجودهذأفطرةفيمركوزةكذلك
@بذ@محكيمةعه،منقطعةغيربهمرصولةكله.الرجيفطرةمن

الناميمي@
تثرهعنالمعترةو)يقاعاتهأصداعهكذل@نتلقىهيلينمابحكمه-الذي

مذابحكمالذيالت@مدناميسإنالكونيةالحقيفةبتلكواعترافه

لي@لإسدالحقيقةلصل@حع%(1)
هضانهو@لتصور@لإسلاصيلحصانصت
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وا@تطامئجرائه،وتاسقوتسقه،الكون،شكلفيالأثرواضحالوجي

حسصوأحيرأ-القواني.هذهوفقالمطردوتصر@هقوالية،واطرادحركته،

دراته،مهتتأل@الديالحوهروحدةالثر-إليهوصلالديالقلبلالعلم

وإطلاقضراتهاتحطيمعدحميعاالمو@دإليهتنتهيالذيالإشعاعوهو

هداط@عةديالوحدةم@أطرالاالثريكث@يومبعد

ولكر@درحتمجةآليةيخرفيتصر@اته-تحكمالتيقمانيهوطبيعةالكور،

س
هذاعلىسعتمدلالحىولكساالطليقة-اقهميئةوفقمتحددمطرداته

وسائلهبحكميثيايكونأديمكىلاالذيالطي-الرعلميكثمفالذي

لهستأصلحرإلماالاموسهداتقريرليالبرية-
استث@م@محرد

الحالقلاقررهماعلىمطلقة،كونيةحقيقةأتةتقريرفيالأولواعتما@نا

للثكمحالايدعلاالكريموالقرآنحلقسماالعليم
لي

الديالاموسأن

للخالقالواحدةالمثميئةأشأتهالديالوحده،ناميسهوالكودهذايحكم

يدعلاأتهكمالسحانهالواحد
لرله،الكونهذاعمححبةفيللشكمحالا

ماإلأعهاسعر@ولااللهيعلمهاالتيلالكيفيةلهوعبا@قبوحدالة،واعرافه

ليآثلىهامننراهومابه،يحبرنا
@واطرا@ودألهاستخلامه

ولقالمتحددالمطردالحهلقدركله-الكونيصر@الديالاموسهدا

كدلكسلىالطليقة-اللا@شيئة
م@بوصمهالإساد-كيارلي

هداكائات

@هوب@للإحسلم@عقليوعيإلىيحتبملافطرته،ديصتقرالكون-

لمماولقه،وتتصر@لذاتها،هصميمها،ليمستقربالمطرة،مدرك

للأهماءوتدعله،الداتيإدراكهاعن@تحرفوالمسا@الحللعليهيطرأ

لدلاتبرها،أدالعارضة
@لقويمالداحليقالو@هاو@قنسبرأنم@

ميثاقوحالقها.المطرةبشمعقودميثاقهولداته-الاموس-هذا

لي@لكود@احممة"ثصلبر@حع(1)
ر@فق@لمصد
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منأقدمميثاقومولأتهامدجةخليةكلفيمرحكيانهافيموح

المشئةذيالواحد،ال@هبربوبيةحليةكلتثهدوفيهوالرسالات.الرسل

إلىسبيلفلاويصردها.يحكمهاالذيالواحدللامحسالمنثئةالو@حدة،

أمهذاالحالللسانأكانس@اءوشهاثتها-الفطرةملقبعدالاحتجج

كماالمقال-بلاد
عملإنهئحد:يقولأدإلىسللاالآثلى-بعضلي

اللهرسالاتوصالتوب،إلىالهالىاقهكتابعن

البي
هداإلىدعت

أشركماقدآلاثيفوحدتالوجو@هذاإلىحرجتإتييقول:أوالتوجد.

فهمفصللتالائيصلإنماالترحيد.لمعرفةسلأمامييكنفلم

تلدعلىالتعقيبهذاحاءثمومىلالممؤول!ولتوحدهمالمسؤولود

يويمتقولواأن@الشهاثة.
عنكناإتاالقيامة

إثماتقولوا:أوغافلينهذا

."المبطلون؟فعلبماأتهلكنابعدهم.منذريةوكناقل،منآباؤناأشرك

بىحمةسجحاله-انه-ولكن
أنمنيعلمهلمابعباله،مه

دي

@استعد@

هم
لعواملتتعرضهدهفطرتهموأراصلوأ،إدايضل@اأن

الذينثوالإسالجىفاطينبفعلتج@رالمحهرسولقالكماالانحرات-

ماعلييعتمدود
منالبثريالتكول@في

سرحمةالضعف!.نقط
المحه

ماعلىيحاسبهملاأئهكماهذا؟المطرةعهدعلىيحاسهمالآقدربعباثه

لهمويفصلالرسل،إليهميرسلحتىبه،يميرونعقلسأعطاهم
عقلهمواست@قادوالانحراف،والتعطلالركاممنفطرتهملاستنقاذالآيك،

@والشهو@والضعفالهوىضغطمن
(1)

الفطرأنيعلماللهكادولو

وتفميلتذكرو@ونةرسالاتولارسلللهدى@ونوحدهاتكفيوالعقول

هيعليهمالحجةفجعلبعلمهرحمهمولكسهبها.عباثهاللهلأخذللآيات

إلىيرجعوناله..يرجعونولعئهمالآياتنفصلوكذلكالرسالة.،

بدحجة@ه@عليلنل@يكونللأوشنوبنمرينمرسلأفرلهتمبربر@حع(1)

ص@لطح@س@لح@ء@ق@صثي@لرسلا
8

0

6-812
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معوعهدهافطرتهم
المصيرةقوىسكينونتهماللهأودعهماوالىا@ه؟

فيالوجدحقيقةلانتفاضكفيلةالمكنونكهدهإلىدالرحعةوالإدراك.

ثئمالتوحيدعقيدةعلىفطرهاالذيالوحيد،بلىئهاإلىصرق@االقلوب،
والتحذبرللتذكيربالآيكإليها@لرسلللىسلرحمها

نداء
رب

آدم:لبنيالسماء

آهطلقد
التيالمهمةوهيديها-الخلافةبمهمةليقرمالأرضإلى3

بهرغفمهأنلعدلها-اللازمةات@والاسنعد@لالكفايكوزوثهلهااللهحلفه

عليهنتبكلماترلهمنتلقىكحصونعلمزتها،التيالزثةم@لو@يهف

"أدوبنهه-وزوجههووالميثاق-العهدرلهعليهاحذوكيفلها.
يتع

ما@ا

الدينيومإلىشيهوعدوعدوهوهوالثسيطانيتغولااطه،هدىمنيأتيه

عدو@لبعضبعضكمجميأ،منهااهبطاقال@

وشهدهوالأرضور،الماواتبهكوتالذيالخصومةإعلاررمع

لالهدئ.رسلهإليهئميرسلأدبعباثهاللهرحمةشاع@@حمعود.الملائكة

الكبرئالحصومةأعلىيوبملهمفأعلىأيديهم.كشتسمايأخذهمأدقبل

حسبمابعد@لكمنهمكلال@جازمنه.لهدىآتيهمأنهو)بلشى،آدملين

هتدممط.ا@وضل

1 2،3

أطه:يثقى@ولايضلفلاهداياتبعفمنفدى،فييأتينكم@إئا

اتبعفمىتعديل.-ولافيهرجعةولالعيدمنذفيهقضيقدأمرإنه

تجلتخلىجيظرانوهماوالشقاء.@لضرومن@ماننينهواثهفدى

افهولكنالجئة.
.51هداثغمنمنهمايقي

@ي@مد،@حففهولصلاوعه@ب@ائلربةلصلابر@حع(1)
ر@لنمولحمانصكا@

ومفومانم@لاسلام
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المتاعدهداالمتاع.ليغلىقاصاحهكادولوالصلالثمرةوالتقاء
ولهإلأحرام،متاعم@وماالاحرة@يوشفعالد@ياديسهةشقهةداته

سعهوعماليلتعمهعضه

والتكفؤوالحيرةالقلقليويتحطإلااللههدىصالإنسانيضلوما

دييتارنولايستقرلاطر@إلىطرفمروالالددح
حطاه

كانولوالتخبطقرينوالشقاء
الكرىالقوةتنمالممرع!المرتعدي

نحاةفي@هواتههدىأتبعوصالقاء.دارفي
فيوالشقاءالضلالمن

اليومفيإليهيؤوبخىالمفقيالفر@وسصعوضنلكوفيالأرض،

ضنكا@معيشةلهفإنذكريعنأعرض)ومنالحكي

فيهايكرمهماضكالواسعة،ورحمهلالتهالصلةالصقطوعةوالحياة

س
معة

حماهإلىوالاطمثادلاتهألاتصالعنالانقطاعضكإئهوماع

ماعلىالحرصوالحدرةالحرصصكوالكوالقلقالحيرةضك
في

كلعلىوالحسرةالصطامعللىقوراءالجريضندالفوتمنوالحذرالبد

ومااللهرحبليإلاألاستقراربطمأنبةالقبيثمعر
يجى

راحة

التيالرثقىبالعروةمشمكوهرالأ@لثقة
طمأنينةإنلها..الفصاملا

لاشفحةمهوالحرماروسعة،وعمفاوعرضأطرلاالحباةنضاع@الإيمان

والحرمان.الفقرشقئتعدلها

الاتصالعنوانقطعذكري،عنأعرضومنأ
معئةلهفإن@بي

ضلالهدوعهمنضلالر@لكأعمىأ..@لقيامةيومونخرهضنكا!،

بؤا@ل:حتىفيالذكرعنبكلراضهعلىجزاءلكو@لدليا.في

أتككذلك@الجو@ب:كادبصبرا؟أكتوتدئممىخرتيلمرثإ

بآيئيؤمنولمئسرفمننجزيوكذلكتى.@ليوموكذلكننيتهاأياتنا

@ولعذ@ئه.ر
وأبقى@!@ثدةلآخرا
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لي@منلالهدى@ألقىأسر@رلهفكرع@أعرصمرأسر@ولقد

فلملهحلقماعيرفيلصره@ماقفي!وأسر@وذخرألراءانصروهويدي@

للاشاآيداللهيبصرس
اصكآمعيثةيعث@حرم

يحمليويحئر

ودجئالحةإلىعحعةيماللهوضلال،وشقاءالجئةسهوطاأعمىالقيامة

ص
يقاصلهاوهدايةالصنك،يقاللهاالحياة@ىولسحةوالصلالالقاء

العمى.

تكوماسهداهثعألتهمسلمآالأرضإلىاداهطلقدنوب@

لتهاعرعقيدةأولهو@صادالإسلاموأدحيل،لعدحيلأالإسلاملهعنماثه

طلىئةفالجاهليةعاتيدةمعهاتك@لمحيثالأرض،دىالثرية

اليدهاوتغ@وتصوراتهاوأصامهاوحرافاتهاوأساطرهابوذيتهاالبثريةعلى

سيعلىالمسقطالثيطادلمعلالإصلامعراصحرلتوأنهاجميعأ.
آ

،3

منهايمدالتيالتعراتتلكالهثرية.ال@فرليالطيعيةالثعراتوبمعل

واتاعهالله،بهدىالاشمساكعنتراخ@اكفماالنلى،وعدواقهعدو

عيرهاتبعوعدموحده،
معه

صغيرة.ولاكيرةدي

الاللاء-ماطهوالاختيلى-قدراسونحهالإنساناقهحلقولقد

سلطانم@لعدوهيكودفلاوحدهاته@هدىيستمسكأنيملدالقدروبهدا

عيره؟تعاليمإلىاقهمدىعرشعرة-قيدولوينحر@-أنيملككماعليه،

الحاهيةنلكنلبل@اشياط-لعدله-بفذفخىالشيطان@بحتاله

آذراريإليهاانتهتالتيالكالحة
التاريخ@دنر@فيالمسلم-الثبي-3

الله.إلابعلمهالااليالأجبدل@لك

هيالسلامع!آدمقصةإن
عنبالحديثتدأالثرية..قصة

@هدا@لكإناقهأوثحلماوذلكالأرض.ليللجنى@ثريالتمكين

نوايسهإلىالتعر@علىقدرةومنالكون؟معمتيالقةفقاتوح@حصائص

مكتهمولقدةأوأفواتهومدخرانهومقدراتهبطاقاتهوالانتماعواستخدامها؟
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ا@:الأعرأ@تثكرونماقليلآمعيش،فيهالكموجعناافىفي،في

.

مهالدأتالتيالالطلاقلقطةوتصويرالاولى،التأةقصةإلهاا(.

القطه،هدهعلىيركرالكريموالقرآدالمرسومةرحلتهاالترية
ويرص

مماالمستمدي@والتذكير،للإندارنعقبنقطةكدلكويتحذهاالشأة،قصه

لي
مروأحداثهاماهدها

عميتة.@ومؤتر@موحيةعطات

كلها،الرحلةمصيرحددقدالبئريةجاةديالانطلاقنقطةمشهدإن

أقصةفيالمرتحلينومصاثر
التيالكبرىالمعركةطلائعتلوح3

بينالأرض،علىالريةرحلهطواللحظةتهدألا
الحاهرالعدوهدا

الضعصنقطتلوحكماجميعا.آدمولنيلالعداوة،
الإنسانيالكائنلي

مها.إليهالثميطادومالذجملة،

بالإنذارالطريل،للتعقبمناسبةالمهدمنالقرآنيتحذثئمومن

منلألويهمجرىمماآدمليو@لتحذير..
وفيالعدومدا

أبويوزوحهآرممعل@هوحهاالثيطانليهيقفالذيالمئهدمذاظل
ا@هيت@هالمعركةديالأولالثوطإل@هااشهىالتيالنتيجةظلوفيالر.

آلبنيبالحطدسمحاله
لهذامصيراويحذرهمويندرهم،يذكرهم3،

ولباس@رلأ،سوآنكميراريلاساعليكمأنزناندأدمبني

ذلكخير،ذلك@لتقوى
ون،..يذكرلعتهم@كآياتمن

نجي@با
آ
3

بنزغ@لخة،منأبويكمكما@خرجالنسيطانيفنئنكملا
لاحيثمنوقبيلههوبراكمإتهتهما،سو2يريهمالباسهماعنهما

نرونهم،
7،.2-26الأعراف:أيؤفون،لاللذين@رلياءجعلنا@للطنإئا

اتقىفمنآياتيعيكميقصونمنكمرسلبأيخنكمإماآدمفي)يا

اوواستكربآياتناكذبواوائذينيحزنون.همولاعليهممحوففلاوئملح

@نأصحاباولكعنها
ك@.6-35الأعراف:أ@خالدونفهاهمر
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والحصصالمحطور،ارتكا@لعدالعريمتهدأنللحطأدبدولا

اللبلمىإلزالفياقهس@عمةآدمليبتدكيرالتعقبهذاثمالحنة،ورقس

له،يريودالديوالرياشسوآتهميواريالدي

سولحديرهم
التيطاد@تنة

ي.أدوصلزعهكماوريشهملاسهمعهملينزعلهم

الحلقةهذهنكرأننلحطأنبذلا
علىعليهاوالتعقيبالقصةمن

المرك.العريالحاهليالمخمعديواقعةحالةبوأجهإنماالحوهذا

ويحرمورعرايا،بالبيتيطولودمعينةوتقاليدأصاطيرتأتيرتحتكالواحيت

هذاسأنويرعمودالحح.لترة@يالطعاممنوأنواعأالد،منالواعأ

سرع
قداللهوأنالله،

ألمسهم..علىيحرمولهالديهداعليهمحرم

ماعلبهاالتعقبوفيالبثرية،قصةاستعراضفييجيءثموم@

فيجاهليةكلو@يالحاهلية.ليالواقعيةالحالةهذهينلويواحه

سالحياءوقلةوالكشفالتعريهيجاهليةكلسمةأليتالحقيقة
الله

سحةعلىبدلاوهداالنقوي؟وقلة
مى

حديرةالفرانيالمهجسمات

واقحةحالةلمو@جهةإلأيسردلاالقرآنفيالقصصحتىإنهلالتأمل.

مهتذكرالتيالحقيقةفإنمعية،حالةمرة-كلفييو@جه-ولأثهبالمعل.

الواقعةالحالةبقدرتعرصالمواصع،سموصعفينعرضالتيوالحلقة

ج@ا.وفيحيند@كالضيو@جه@االتي

لاإتهواقعة..حالةتستدعيهلاشيثأيعرضلاالقرانيالمنهجإن

ئنإلىالقصص-حتىولاوالأحكم-المعلومات@ختزانيعرف
وقتيجيء

إليها.الوافعةالحاجة

.

بنيياة
2

دم
ولبمىورينأسوأتكميوابىيلباصاعليكمأنزناقد

ون،.يذكرلعثهم@ته@أياتمنذلكيخر،ذلك@لتقوى،

@لثريةقصةفيالأولالمثهدبعدالتعصوقفاتمنوقفةهذه

@لث@يطانلينطلائعهابانتالتي@لمعركةمهاجهةفيوتفةوهي@لكبرئ.
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ماخطتهولكثفومداخله؟الشيطانأسابمنللتحذيروقمةية.و@لض

شى..واشكالصورفيمتمثلأيكونومامنهاكان

يقصولاقائمة،حالةلمراجهةإلأتوجيهايعرضلاالقرآنيوالمنهج

بعرضلاقلساكماإنهالإصلابة..الحركةواقعديموفعألهلأنإلاقصصا

النظرقي..عرضهالمجردحقيقةيقرررلاالفني!المتاعلمجردقصصأ

لمواجهةونقريراته،توحيهانهتجعلانوحديت@الإسلامواقعيةإن

الحاهليةواقعكانوقدالإسلامةالحركةمهاجهةليلالمعلوافعةحالات

الثريةقصةسالأولىالمرحلةعق@هناالتعقيببو@حههالديهوالعرلة

الذي@العربحركيلقيةعلىحقوقالفسهاابتدعتقدقريث@

هدهوأقامتوسد@تها!-للأصامبيتاجعلوالديالمحه-بيتلحجيفدود

ثينألهاسزعمتاعتقاديةتصور@تعلىالحقوق
فيوصاكتهاالله،

كماثالمركينأعاقلهالتخضعوفلثاته!شرعمنائهازعمتشراثع،

بصغ
وكنتالتقريب.وجهعلىجاهليةكلفيوالرؤساءوالكهةالسدنة

حقوتالأنفسهموجعلما"الخممى"وهوخاصأنمسها@سمأسمتقريثى

ومنالعرب.لائرليست
أنهمبانت-بالطراتيختصفيماالحقرق-هده

فيتطوتللاالعرببقيةفأئاثيابهم.فيالطو@فحقلهموحدهمهم

تستحدللطواف،الحمىثبمنتتعيرأدلدفلاقبل.منلتهانياب

وديهمعراباطافواوالأقبلمنتبهالمثيلا
الاء!

النداءهذاإن
سعرفسبقالذيالثمهدظلفييجيء

هداكانلقدصرقمنوالخصفالوآتوتكشفالعريشهد

الذيالمحظوروتناولافه،@مرمعصبةفيكفتوالخطيئةللخطبئة..ثمرة

)الكتبأساطيرعهاتتحدثالتي@لخطيئةهيوليتدلا@عهنهى

@لمستقاةالغربيةالفنية@التصور@بهانعجوالتيالمقدص!(
تلكمن
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مرالأكلهي@ك@لمالمسمومة"لرويدإيحاءا@9وسالأساطر

يسحانهال@ه-وعيرةالقديم.العهدأساطيرتقولكمالما-المعرفةشجرةا

كلفيأنم@كيرآ-علهاوصفهمصتعالىوحو@ه-@االإنسان@ام@وتعالى-

)1(،الأساطبرتلكترعمكماالالهة!م@كياحد@يصبحالحباةشحرةس
وليم

كذلثتكن
دائماالأورليالفنحيالاتكما@طو@الحنسيةالمملثرةهي

فرويدعلمهمكماالحياةتاطكللهلتفسرالجسي،الوحلمستسقعحول

الديالعريوم@احهةالخطيئةأعقبالديالعريمقهدمو@جهة

علىأقهالداء@عمههذافيالسياقيدكرالجاهليةفيالفركونيزاولهكافى

يسترالدياللباسكذلك،لهموشرعلهم،ويرعلمهموقد@لتر

العريقبحلدلوجمالأ،الستر-لهذازينة-يكودثثمالمكوفة،@العور@

قدواللبلسالتنريلليلكمشرعا@ي:أنزلنا@@بقول:ولذلكوشناعه-

ماعلىيطلققدوالرياشالد@خلي.الللسوهو@السو@يواريماعلىبطلق

علىالرياشيطلقتدكماال@يابطاهروهوبه،ويتجملكلهالجسميتر

محانيكلهاوهيو@لمال..والعمةالرغدالعيش
وتحزمة.متداخلة

وريثأ،.سوآنكميواريلاصاعيكمأنزلناقدأدمنجي)يا

@ر@.بأتهويصفهالتقوى@لبلر@ةهنايذكركذلك

نلكيخر.ذلكائموئوبلى@
اشهآياتمن

)يتفيأسلم.بنالرحمنعدقال
لاسلذ@كعورته،فيياريالله

ا

شرعبينتلازم
وبي@والزية،@العور@لستر@للبلى@لته

يستروثاكويزينه.القبعور@تيسترهدالباس.كلاهماالتقوئ..

نهوالحياءلتهاققرىشعورفمنمتلازمان.وهماويزيه.الحسم@عرر@

وضوسانا@نرر@لإسحعيحصانصتاسل@@@لف@دي@ركم،@بهدصلير@حع(1)
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منيستحيلاوسوالحياءالجسدعريلاستقباحالعوريثق
ولاا@ه

والنقوى،الحياءمنالعريالعري..إلىيدعووأنيتعرىأنيهمهلاينقيه

السوئة!وكئ@الل@طسمنوالعري

بئي-وعرتاصطلاحمجردحياءبي@الجمدسترإن
كما

تزعم

الحطةولقإلانيتهم،لتدميروعفتهمالاسحياءعلىالمسلطةالأبر@تى

هيإئماصهيون-حكماءمقرر@تتتفمهاالتيالب@ثعةاليهودي@
طرةد

اتهخلقها
علىوأقدرهمللبر.اللهأنزلهاشريعةهيئمالإنسار؟لي

لماننفيذها
بنييذكرواللهو@رز@ق@مقدر@منالأرضفيلهمسحر

آ
3

تتدهورأنم@لإنسانيتهمصيالةوالستر،اللبلم@تثريعديعليهمسمته

الهائمعر@إلى
ا

)لعئهمةالوسائلسلهميسربمامهتمكينهموفي
ون،.كريذ

ومن
بي@يربطأنالمسلميظيعهنا

إلىالموجهةالضحمةالحملة

باسمالجسدي-العريإلىلهمالسافرةوالدعهةوئخرقهم؟الملسحياء

وبينوال@و@ة!-والحضارةالزينة
إنسانيتهم،لتدميرالصهيونيةالحطة

تعبيدهمليسهللانحلالهم،والتعجيل
ينيربطتمصهيود!لملد

كلههذا

عاطفصورةفيالدينلهداالباقيةالجذصرعلىللإجهارالم@هةوالخطة

بتلكالسحق،معاوللهاتوحههذهفخىالنفوس!أعماقفيغامضة

أقلامإليهتدعوالذيوالبدل@النفيالعريإلىالداعيةالفاجرةالحملة
"الأنسانية"والزيةمكان!كلفياليهودلئاطي@تعملو@جهزة

زينةهي

"الحيوانية"الزيةسيحماالستر،
في@الآلمحميينولكنأزينةهي

يتذكرونفلاالبهيمة.عالمإلىترثممجاهليةرجعيةإلىيرتذونالزمانهذا

وصيانتها!!!إنسانيتهمبحفظاللهنعمة

عنهماينزعأبويكم،أخرجكماالشيطانيفتننكملاأدمنجيا@

لاحيثمنوقبيلههويراكمإنهصوآتهما،ليريهمالباسما
إناترونهم،
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وجدناقالوا.فاخةفعلواوبذايؤمنون.لالئذينأولياءالثاطينجعلنا

ماا@هعلىأتقولونبالفحشاء،يأمرلاا@هإنقل:بها.أمرناوا@تهأبامحاعليها

لا

وماألويهم،قصةعلىالتعقيبوقفةفيآدم،لبيالثانيالنداء

عدوهما،فيهاوقفهماالذيالعريمشهدوعلىاليطافىةمعلهماجرى

عدوهما.وسوسةإلىوالاشماعربهماأمرسيانهماب

عاناهالديالمشهدبذلثآدملبيتدكيرأالأؤلالنداءكانلقد

الديوالريلث@العورةيترالدياللبلمىإلزاليفياللهوبنعمةأبواهم،

وللمثركينعامةآثملب@يالتحذيرفهوالثانيالنداءهذاأمابه.يتجمل

يتخدونهفيماللثيطاد،يستلمواأنالطليعة.فيالاسلاميواجههمالذين

معفعلكماالفخة-إلىفيسلمهموتقاليد،وشرائعمناهجمىلأنفسهم

س@اتهما-ليريهمالباسهماعنهماولزعالجنةمنأخرجهما@@قبلمنأب@@هم

وحدثا-قدياحاهليةكلطبعهووالذييزاولونه-الذيوالتكففالعري

لخطةوتنفيذالثيطاية،الفتنةأعمالمنعملهو
إغهاءليالعنيدةعدوهم

يدعفلاوعدوه.الإسادلي@تهدألاالتيالمعركةمنطرفوهووبنيه،آدم

مهميملأوأدالمعركة،هذهفيينتصروأديفتنهم.أنلعدوهم3نجوآ

المطاف!نهايةليجهحم

ربهمينشهمللحذر،واستئلىةالتحذير،.في@زيالة
الشيطانأن

بوساثلهفتتهمعلىأقدرفهو@ننيرونهم.لاجثمنوقبيلهمويراهم

والىاليقظة،مضاعفةوإلىالاحتياط،شدةالىمح@ونوهمالخفية،

لاجثالنوتجيلههويراكمإنهغرة:أعلىيأخدمملاكيالحذر،لو@م

نر

الثاطينيجعلأنقدرافهبقبالتوقي.الموحيالمؤثرالإيقح

عليهيسيطربالنإنهوليه!عدوهكانمنوي@ويايؤمون..لاللذين@ولياء
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م@ولايةولانصير،ولاعودللاتاء،حبثويقحثهوشتيويه
ا@ه.

.@بؤمنونلاللذينأوياءطينافيجعلناإنا@

ليوهوالمحهأنكمايؤمنور،لاالذينوليالشيطانأنلحقيقة..وإتها

هكذأتدكروهيالخط@رةشائجهاولهارهيبة،حقبقةوهيالمؤمب@..

ولايةتكونكيففنرىواقحة،كحالةالمثركونبهايو@جهتئممطلقة.

منها:نمحفجوهداوحياتهم..الناس@تصور@ليتمعلوكيصالشيطان،

بها@..ئمرنا@ثهو@آباعناعيهاوجدناقالوا:فاحثةفعلواوبؤا،

اخة@يراولونوهمالعرب،مسركوبهويقوليفعلهكادماوذلك

اقةأنيزعحونثثمالساء!-وفيهمالحرام-اللهيحتالطوا@ليالتعري

آبائهمعن@رثهماهمئئملفعل@الهاآلاءهمأمركانفقدلها.أمرهم

الحاهلياتتبجحيتجحونيكهوالمثركهم-علىوهم؟ا!ففعل@

الحقصاحبةهيأنهاوتزعمالحياة؟وضؤونللديرماتقول:التيالحديثة

منوالتقاليد@والعاد@والموازينوالقيموالثرائعالأوضحاتخاذفي

نص

ئمرنااللهيقولرن:ثم@لريعة،وشرعونالفرية،يفترونكانوا

منبقيةقلو@همفيالذينتخدعلأنهاواحبث،الأمخطةهذهتكونوقدبها!

منالريعةهذهأنفتيممهمدييق!عاطفة
حالكلعلىولكهاالله..عد

يزعمممنتبححأأفل
أصلحير@هبماللناسالثريعفيالحقلهان

اقه!ثونمنلأحهالهم

شحانهواقه-
ا

الافتراءلهذاباقكذيبيو@جههمأنجم@نبيهيمر

منفليسللفاخة،وكراقه@للهشرعطيعةوتقريرا@ه،على
سبحانهشأنه

ةبهايأمرأن

نعلمون؟،..لاماللثهعلى@تقولونبالفحثاء.يأمرلا@نه@بقإبل:

يتجيزيفخى@يماكلوالفاخة:إطلاقأ-بالفحاءيأمرلا@لته@@

4 5



منوالعريالحد-
بالاعداءافهيأمروكصبه.يأمرلافالتهالفاحثة،هذه

أعلمهمالذيومنوالتقوى؟والحياءبالسترأمرهعنوايمخالفةحدو@ه؟على
وارثةوشرائعهئوامرهإقلالاذعاء.ليتوشرائعهألنهأوامرإنذاك؟اتهبأمر

ولي@وثرعهالهقولمهيعلممصدرآحرهناكولي@رسله.علىكتبهفي

أئهأمرعنيزعمأنلإنسان
والىاللهكتابإلىيستندأدإلأاله،شريعةمن

يقولمنإلهيستدالديهوا@هكلامالمستيقنلالعلماللهرسولتبليغ

وهوهماه،إنسانكلقدمإفاتكونأنيمكنفوضىفأيوإلأالله..@ينفي

يزعم
أنه

المحه!!دين

يمئنالفاحثة،بهذهأمرهماتهأنفيدعواهمعليهمينكرأنوبعد

اتهأمرأنلهم
اتجاهفييجري

ر.والتجاوبالثحت@لاكلهاالأمورفيوالاعتدالبالعدلا@هأمرلقد

منهجعلىبالاستقامةوأمر
جاء@يمفاوالاستمدادوالشعائر،العبادةفيالمحه

دهحاه،إنسانكلليهايقولدوضى،المسألةيجعلولم@رسولهعلىكتاله

يزعمتم
أنه

فلاكاملة،والع@يةله،حالصةالدين@تكونبأنوأمراقه.ص

بخضعولالذاتهلأحدأحديدين
بيرأمر)قللداته:أحدلأمر@حد

.@الدبنلهمخلصينوادعوهمجد،كلعندوجوهكمو@قيموابالقسط،

مايضادوهوبه،اقهما@مرهذا
لابائهمباعهم6يضادعليه.هم

اللهأندعواهممعمثلهم،عبادلهموضعهاالتيوللثرائع
"

بهاأمرهم

لاساعليهمأنزللأتهآدمبيعلىاقهوقد@متنوالتكشف.ويضاد@لعري

الديالتمركهذاويصادكدلك..بهيتجملونصرلاسوآتهمي@ري

ولعبالمحتهم..لحيانهمالئريعمصادربازثو@جبز@رلونه،

الاولى؟الئفةقصةعلىللتعقبالطويلةالوقفةتلدجمعدالان
في@رائها-منكلهاالبشريةالجاهليةوواقعالعربية-الجاهليةواقعو@لجهة

بقصيةكلهاالقضيةوعلاقةبالتقوى،الروحوشرباللاسالجسمسترثأن
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الكليةالفضيةبثأننداءآدملبنيحديدنداءيدأالارالعقبدة

فيوالاتباعالتلقيقضيةالسابقة..الوقفةفياللجاسقضيةلهاربطتالتي

لتحديدوذلكوأوضاعهاكلهاالحياةامروفيشرائعه،وديالدي@شعئر

وعلىربهم.عنالمبلغي@الرسلجهةإنهاسها.يتلقوناليالجهة

ليوالحزاء،الحمديكونللرملالاستجالةعدمأوالاستجالةأسلم@

الحولة.هدهفيالقرآنيالسياقيعرضهاالتيالرحلةنهاية

آياتي،عيكمبقضونفكمرسلبأنيتكمإفاأدمبنييا،

همولاعليهمخوففلاوأصلعاتقىفمنهذا:يومكملقاءويخذرونكم

فيهاهمالنارئصحابأولئكعنهاواواستكبربإياتناكذبواواثذينيحزنون.

.@لدونخا

هذا
ديشرطههووهداوبنيه،لادمافهعهدهر

عه-الخلافة

هذايهاواستخلفأتهاتها،نيهاونذرخلقهااليأرضه@يسبحاله-

فإنوالأالعهدةوفلدالرطهذاوفقد@رهليؤ@يفيها،ومكنهالحسى،

لته،مسلميمضيهولايقلهلاالدياليردعمله
جزاؤهوررالاخرةوهر@ي

حهنم
اللهيقبللا

عدلا.ولاصرفاأصحابهمن

ىالتقولأنيحزنون،.همولاعيهمخوففلاوأصلحاتقى)فمن

واغتصاببالتهالردالفو@ضوألحثىوالفو@حثى-الاثامعنلهمتنأى
وتتهيوالطاعد،الطئباتإلىونقثصمألهية-خصائصو@ذعاءسلطانه

عنرالرضىالخوفمىالأمنإلىبهم

فيهاهم@لنارأصحاب@ولئكعنها،واو@ستبهربآياتاكتبواواثذين،

طهشرواللهلعهدالاستلامعنوالاستك@لىالتكذيبلأن.."خالدون

لمندثه:إوعد@يحقحيثالنلى،فيإبلشبوليهمالمستكبربنيلحق

ررنمنمتبعك
نكمجهنم
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الطريق:طولعلى

يتبيرآ@قصةئاياومن
ال@هحلقهمدجاتهانلا

تتكررصورةهي

الأرضعرالأرضئدلأدإلىوبيهدريتهسوالج@الحي@لير

3صلالحديتوالماو@ت،
عليه1

احصائمرعريتهر@لح@اللابم

حديثاأتهكماعيره،ع@لهاوميرهالإسادهدا@هااللهحصقالي@والميز@

عن
صةالإلسار@لهدااللههأهاالتيوالغرأثرالاستعد@ر@تتلك

رضيالأشحريألرموسىروكألقدالروح@عحةأمكانت
@ا@ة

"

ر

ذصتهمنآدمحلقوجلعزاللهإز"قالجم@اليئ
الأرص،جميعم@

آاقهخلؤ"رواية.وفي"الأرصقدرعلى3بنرآفجاء
الأرصأثيم3

@لك،ح@علىذريئ@حرجتكقها،
الأحمرووالألمحيصالأسيلممهم

والطيصالحيثواد@لحزوال@هلوالث،لير@ومهموالأصمر،

رحلةلتبدأهطف@ها.الخلافةلمهمةليقومالأرصإلىآدمهطلقد

آةالحياة
صالريةيلوياليطانوانطلقوقيلهوالثميطانوزوجه.3

أنمحاولأحطامها،منليقو@ماالهو@ت،صغطتحتالمستقيماللهصر@ط

ببنييمضيو@نوعيده،يفذوأنحقده،يرضي
آ

هذهحطاممن3

لالهد@.الثريةيو@حهالكرامالرسللموكبفإداجهم،إلى@الشهو@

بحوشتروحبالور،لهاويلؤح
المرم،@لف@@ويحدرهاالحمة،

القديم.عدوها@الرجيماليطانولزعات

علىالحيافخضئمليالعيق،الصلمثهدمفثر.مهدانه

الطريق..طيل

صجعحديث(1)
/4@حمدحه@

00

و4
0

رو@لقه@لحروصححه4693)د@ردو@ر.64

حارو@رصحغ،صحلبتدا@نرطى@وقال(2ط5)و@لنرممي@لبم،
مي

(6181)و(6160)حد@ملى@ل!@صجحه،
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مداإنالتعقيد.كلمعقدتئابكفييمضيالثريالتلىيخإن

سكيانهيتألفالديالتركب.المعقدالطيعة،المزثوجالكئى
أ@عد

وعصرمه،لأالديالطيىعنصروقدره.اللهقدرةجهماتؤلفعصريى

النفحة
روحس

منجعلتالتيالله
إلسانأ..الطي@هذا

التابك،كلتئابكةع@املمعتلىيحهليليمضيالكئىهذابن

معيتعاملهدهسطبيعتهيصضيكلومعقدة
والعوالمالآفاقتلك

اسلفاالي
لي

الإلهية:الحقيقةمعيتعاملعنها.الحديتآدمقصة

معويتعاملإلح..و@صلها..ورحقهاوحروتها،وقدرنهاوقشرها،ست@ها

معويتعاملوقبيله..إلمحلجسمعوشاملوملائكته..الأعلىالحلأ
دعضه

معيتعاملالبعض
وباستعدا@اتهتلك،@طيعتهالعوالموهدهالآ@اقهده

معوالمتعارصةالمقوا@قة
والعوالم.الآداقهذه

ودي
سالمتتالكالحضمهدا

تلىيحه.يحريوالروالط،أ@لاقتأ

الالنقاء@عالمومنوالهدى.التفوىومنوالضعف.كيالهفيالقوةومن

والقوىالعودليالماثيةالعناصرمعالتعاملومنالشهود.وعالمالغيب

ا@هقدرمعالتعاملومنالروجة،
م@@ي

يتكونكلههدا

صحوليتلىيخه.
يمسرودوالديىتاريحهيمسرالديهالتعقيدهدا

تفسيرايفسرونهوالدين."سياسيآ"أو"اقتصا@ياتفشرأ!الإنسانيالتاريخ

لذينوانفمبأ،."أو"روحيأ"تفسيرأونهيفسرلذبروا"،بيولوجيا9

سجفبإلىساذجةنظرةينظروناولئككلعقليأ.تفسيرايفسرونه

الإنان؟معهايتعاملالتيالمتاعدة،والعوالمالحتتابكة،العواملج@ان@

سويتألت
الديوحدههوللنلىبحالإسلاميوأقفسيرمعهانعامله

سالإنسليإلى@لتلىيخويطرله،ويحيطالواسع،الحفمبهذايلم

الكئىهداوشهدلاةالث@ممثهدشهدلالقدخلاله

ليالإلاد"حقمة"لصلبر@حع(1)
@لن@ح@نص"كا@

@ا@لفم@ومفزمانهالإمحعيرر

@ثمي
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ليتكريمهضهدسالاستعداداته
الملائكةوإسحادالأعلىالملأ

مه@قا@ويم@لعد@لكصعمهوشهدلايعلر@لا@هالعطيمواللىىءله،

عاصرهامعالتعاملديوالفلاقهالأرصإلىمهسطهوشهدناعدوه..

طاقةألررهاسسطاقات:مرودمحلوث@هولبه-ال@صولواميسها

الدحمتصمةالكلاعلةالقوغوطاقهالإراثةوطاقة
سىلي

الحلالة

كلماتهوتل@ال@هإلىالتوجهعلىوالقدردالصلاوطاقةومقتصحاتها

والمتع.الاستتهرأرعلىكدلكوالقدرةهداه.وئتئع

ونسارالهوا@هى@صعفعلى@قطةتتملمخلوووهو

الذت@والك@ر@الهدى،ونارالعهد،

أقصإلىالارتمحعلىالقدرةلبهطجيعةذومحلوتوهو

الحصيصإلىالهوطعلىوالقدرةالمدئ،

نهلط5الإلسادتكوي@عىالحقيقةإن
هي

لالهاوالإقراراتهكلمة

للكتصالعلميالبحثإقفىمجراهالعدميالبحتيأخذأدبمنع
عى

شىءكلليالأيكيمتسحاصأدلللمىاتهلأمرالاصتجالةلهوالحقيقة

الذاريات:أ@تبصرونأفلاأنفسكموفيللموقنين.آياتالأرض)وفي

ليو(53أ@ضل@.الهأنفسهموفيالأفاقفيآياتا@ريهم22،1

لدلكوشتقيمالتفصييةالعلملحتماثالكليةالديرحفقةنلتقيال@هاية

سهج

يا-االكيارما@يأبرز
الازثواجلهلاالطيعة.،صءدث@باتأته

واحدةضيعةتفلاليالكودهدامحل@تكمرسعلمماكللتعرد@يكئن

سسعلمفياوحده-والإنسانو@حدة.وجهةط@@
الكائ@هوالكائنات-

اتحاه.أكثرسعلىالقاثوالطجةالمزدوج

دلاأعمافه.كلفيمتغلغلوهوكله.كيانهطابعهوزد@لا،1وهذا

الفذةالظاهرةهدهفيتدولاتصر@ولافكرولاشعورولاعمليوجد
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روحسونمخةالأرض،طينمنقبصةالالسادالمتميزة
المحه.

ووشائحهعضلالهالحسد:حقيقةفيتتمثلالأرضطينمنقضة

كذلكوتتمئلوئخائه،وأعضائه
نثاطهوألوانالجسدمطابىلي

هيللإسان،الحيويةالقوةأوالفطرية،الدوافعأوكلها،@االئهواتو@ا

لوترولأوتتعطللحيثحسمية،قاعدةعلىقاثمل@طأوحتماني،نشاط

ثاطها.تبعثالتيالغدةأوبهايق@مالديالعصواريل

روحم@وسفخة
فيتتمثلللإنسان.الروحيالجانصليتتمتلاقه

يملىسهااليوالمعنوياتالقيما"كلفيتتمثلوالإراثة@راكوال!الوعي

والصدقوالحبوالموثةوالإخاءوالتاودوالرحمةوالبرلالخير@ساد.ال!

واقعفيتحقيقهاعلىوالعملألعليابالمئلوالإيمانلالةوالإيمادوالعدل

لاط@لككل
وهوروجة.قاعدةعلىقاثمنشاطأوروحي،

الواقعفيالظاهرةآئارهتدركولكنالحواستدركهلامعويأمرمئلها-
مناللولانوهدأن

متمهثة.واضحةحقيقةالبثريالنشاط

نراهاأمامناظاهرةفهيتوكيد.إلىتحتاجلاالجسدي@والحقيقة

كانتو)نوطاقاتها.أبعاث@اوقيلم@@احدو@تحديدفينتعبولاونلمسها،

الحقيقي،كنههااشكناهعنالكامللعجزهاتقرفيهاتحثالتيالعلوم
@ا.أبعا@صرسممظاهرهالوصفوتكتفي

1فتتحولبدء،ذيلادىالحياةالحليةيمنحسرفأي@الا

من
مادة

حية؟خليةإلىمية

منظمامعينأثاطاتتخذللخليةالممنوحةالحياةتلكيجعلسروئي

الأنف@لتكوي@تتخصصالحيةالخلايامنمجمحكلةيجعلسر

وهيإلخ.أوالذ@لأوالمخ،أوالقلب،أوالعين،أوالمم،أو

ومتماثلة؟متثابهةالأصلفيكلها
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العي@.أوالممأوالألفكحتالتيالمجمحكلةتلكيجعلسروئيى

ف@ذامعياشكلاتأحد
والحدود؟الآباءمنبعيدأوقربمعي@

والأنفترى،الحلايا-سالمحموعةتلكالعي@-يجعلسروئبى

يفكر؟والعقليح@والحلدتسمعوالاوريم،

يصللاالغيببستارمعلفكلهاوالو@.الأسرارمنومئات

والسطوح!المظاهرلغيرم@هالاالعلم"

الإنسانشيء@يأيولك@نعم،حفية@هيالروحيةالحقيقةأفا

سرجهلابهاصجهلناأيزيدولكن.الكنه،مجهولةإتهالخفي؟بى،

وسرالتتمكل،وسرالتخصص،وسرالنمو،وسرالح@ة،الحليةديالحباة

التعقيد؟الديدهالمعقدةلوطاثمهاالأعضاءقيام

@ا.ألعا@قياسولاحدو@ماتحديىسظيعلاظاهرة،عيرإتهانعم

فيوأحيالاملموسةوقئعفيأحيانامتمتلةنراهاولدركهاآثارهانرىولكنا

معمويكيانوجردحساباسأد@لعيسشطيعلاثموسوأضياق.رغبك

ولكئا@لتقيآخر.اسملأيلسميهأواصطلاحا،الروح،"نسميهللإساد،
والسمات.الحدودواصحمعشمفهومعند

الحقصالممتعبرصالتيالمعاليصمعىكلبن

الكيانهذاعلى@ليللهيإلخوال@..والإحاءوالحريةوالجمالوالخير

السعانيهدهكلهمالاسيملىسأنالصروريمنولي@للإسان.المدوي

تريأواقعالتكونلحطةأيةفيبعصهميمارسهاأنفيكميوقتكللي

فاتها)واللغةالئريةاللعةفيتوجدأنيكميبلالحقيقة.عالمفيموجودا

فحيرالواقعي.وجودهايثبتلكيالإنسان(@هااختمقالتيالمعنوياتمن

@يستويالجمال!"أرالعدل!"أو"الحب"كلمةالبثريةاللغةفيتوجد

تحقيقه..إلىالثرلثاقصلحأئومحوسةوقائعالقيمهدهتكونئن

يوي
فيلالرعةللإلاد.المعنريالنثاطإثباتليون@كهدا

هذه
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تحققتسهاءمعنوى،ناطداتهاهيالقيم
تتحقق.أولمالحسعالمدي

وجودعلىالطعامثيالرعهأنكما
الجمم،ث@خلمعينثاط

@اإليهتؤذلمأم@علاالطعامتاولإلىأث@سهاء

منفصليرعنصري@منمكونالي@أزثواجه-معالكيان-هداإد"

اتحاهمنهحا@يكليعمل

منفيهونفختسوية)فإذاوروحا@نفصلين.جماليرإنه

ث@.وحير

سقب@وهيروحه-للإنسادأعطتالتيالعلويةالفخةهدهن

روح
ولمالطي@،م@المسوىالكيانمفصلأصعصرآتظللما@ه-

كلهفيه@اسرتو)ئمامعي@حيزفيتتحيز
آخره،إلىأولهص

يحفصللاالوقتذأتفيروحياجسميأكيانهفأصبحكياله،كلو@تمملت

كيان.صكيانفيهيستقلولاعصر،عنصرعنفيه

كدلكيعودأديمكرولاطيايعدلمإته

يكود.أديمك@ولابحت.روحأيصاهوولا

موحدكيانمنهمايتكونالطانممترجاد@مختلطانفالدصراد

مردوجأوالصفات،مختلط
الصفات

الإلسانأعمالكلعليهاتسيالبثري،الكيانكرى@يحقيقةوتلك

لاالحياةفيوتصرلاتهومشدعره

مشعةحمجفةمرفرفةروحهوتحطلقعليا،بأش@اقالإنساديح@"

ليلرعة
إلىساعيامحبتهفيراعبأإليهويتعئدبالته،لالاتط

الطالةتعرقهوقدرضاه
لي

لحطة
نفه.@يشى

يسى
الأرض،علىأثه

6،-42ص@لإلسال@@لصثي@ر@سك(1)

4ص@لمصلو@ف@ى؟(2)
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عنسكوتهايطوللامطابىوفووأعصا@،ئجووث@عصلاتجسموأئه

لييحقلالأنهالإلحع،
بمايحقولاالحسم،هدالحدوداللحظةنلك

اقه.وبينبيهيفصل

يعهدثئملحطات!منأكراللحطكهذهعلىيصبرلاالإلانولكن

التيالماهرة@الصر@ر@لحكمالمحسوس،المحدودالأرضوافعإلى

خهعلىتتيالى
وركتومطا@طو)فرار@وعطت@حوعمن

ةقرفإلىالضرورة،علىبروحهيامىأنالإنسانحاولىومهما

محيصولايعي.ئتمتقصر-أوتطولالوقت-منمحدودة
له

أنمن

فلاعها،المصالهوعدملالروح،الجسدامتزاحآثلىأترس

كاملأا@طلاقاتطلىأنيمكن
الطي@بقبصةالأرصديمرتبطةوهي

لرعمموحد،كيانلالإنسان
ما

هذهطيعتهلي
كيادارثواج.من

عنهينبعثماكل@حد..
من

المتشاكالموحدكيالهعنيصدرفإئماشا@

معتمشىالديوحدههوالأرض-إلىاللهكلمةوالإسلامالتركيب!المعقد

ال@ه.حلقهاكماالريةالمطرة

ديالعلويةالروحوسمحةالطينقبصةهيالثريةالفطرة
الطين،@لك

ديهوتوحدمابهوامتر@حها

ويوخدالثري،الث@ط@ألو@كلليىيرلطالديالطامهووالإسلام

ليبينهما
يصدرماكلليبيفماويوخدوالحسد@لروحلينيربطالاتح@.

وأعمال.وأفكلىمثاعرمنعنهما

قيمةلهيحعلأيال@هباسميجعلهثمييحه..@والر@الطعام

لاإسانيةمسألةوالر@بالطعاميحعلوبهدامصاحة.روحية

ويكونالحيواد.طربقةعلىلاالإنسانطريقةعلى@سارال!ويقضبهما

متمشابذلك
يجعلهماوحينالإنسان.فياللهأو@حكهاالتيالولةالفطرةمع
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افه،لاسم
الارنباطتحعلكثيرةحقائقهيواتماتقال.كلمةلشتدهي

بي@ليهماكاملا
الروحونثا@الجمنثاط

فيمماكلواالناسأيها@ياحح@.صيكونأديعىلالطعام

1البقرة:أطيبا،حلالآافىض 9طيبأحلالأا@تهرزقكممئاوكلوا@8،.6

اسمبقراعىتناولهقبلداتههويدكىوأدم@(الماثدة:أ
@يعليه،الله

وإئهعليه.ا@تهاسمئذكرلممقاكلوا)ولاالوحدانفيبالذبرلطه

1الأنعام:أ@لفسق ا)وكلوصابط:للايهالإلساديرتوألا.(21

.(31ةالأعرافأتسرفوا،ولابواواشر

ةالحجأالفقير،البائسوأطعموامنهافكلواوحده:،بهيستأثروألأ

28)"

هدفاولاغل،اثهمهيجعله
لهدف:وسيلةوإنماداته،في

آابنبحسبا
صلبمميقمنلقيمات3

(2)

ولهدا
ليروحبةحميةمسألةالطعاميصبح

وبتعيرالرقت،@ذ@

يصبحآحر
المجتمعالو@حدالإنسانيالكبافىعىصادراإلساليالاطا

كيانصكيانفيهينصللاالديالمترالط

للإنسانالمجتمعالكيانيصدرصالإنسميال@طسائروهكدا

هذائخذأنطببعياتجولاقابلالمز@وحة-سطيعتهوالإسان-"

ذاك:أوالوضع
سيطرةأوالممترج،الكيادعلىالحسمسيطرةوصع

للشر.واستعد@دللخيراستعدادعلىطبيعيةبصورةمشتمل-إنه@يالروح.

1البلدأسورة@التجدبن)وهدبناه 0

شحرا@افاإقاالسبيلهدياهإثا@.(0

وتقواها.فجورهافألهمهاسواهاوماونفسالال@(30الإلانأسورةكفورا@

5ص@طر@لم@لر@لئدق،@(1) 6 ، 5 3 ، لها5،2

@ر@مديمو@ك@حمد@رر@(2)

ى
و@لحاكمماحه

ات@@ر@@طرا)ى@
7-65صهاية@لصى@لإدلي



"-7ةالمسأسورةثضاها،منخبوتدزكاها،منئنلحتد

1).

@وخلقالطينلثقلةيتحبلأنيلأأكثروشأنه-ئركحينإته-لل
تقويم،ئحسنفيالإنانخلقنا)ولقدالشاء082(أ9ضعيفاالإنسان

.(5-4التينأسورة@سافلبن@سفلرث@ناهثم

ادالف@)ظهرالأرضوجهويملأالإنسادحياةفيالثرينئأ@لكوس

.(41الروم:ورةأ@@الناسأيديكتبماوالبحر@برفي

لاشئآالرهداولب@"
بذاتهفهداالحسم.إلى@وافعالاستجابةمن

قبلوصفناهالتيالصورةفييكودحينالحيرعهثاللشرا،ل@ءلا

ساقطأسولامحتقرأولامبوذاولابذاته،شريرألي@الجم
عدموعنالعبثصاللهتعالىعأ..ئخلقلمفهوالحساب.

الأرض،تعمرالتيالنشيطةالعاملةالحيويةالطاقةوعاءهوالجسموإثما

للحياةفتسمحوتنتج،وتبنيوتنشىءطاقاتها،وتشغلكنوزهاوتستخرج

لارتقاء.واادوالامتدوالبقاء،بالوجودلإنسانيةا

والعملوالحركةالوجيعهايةالنيهيالحسملدوايعوالاسنحالة

خلافةعليهاتقحمالتيالأداةلأئهومقصيمطلحب@لكوكلوالإنتاج

لاومعنىالحلافةلهدهيكوفىلابغيرهاوالتيالأرض،فياتهالإلادص

همالدوالعهالاستجابةولاالجسمفليس
الإلسار.حياةفيالرمغ

يمبعيالديالمترابطالمجتمعاليهانقيادةالجمتوليم@يثأالشرإئما

إلسانا،الإلسانجعلتالتيالطيعيةالنثأةسحكمالروح،قياثهتتولىاد

العلويةالفخةتلكلولاجوالأيكودأنقميأكانوقدالحيران،عر@ردعته

الطى.قبضةفي

يحدثلالأئهمجاري،تعببرأوهوالروحيكيانهالإلافىيلعيوحي@
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أنوطيفي-حلللغير
حين@يروع@بغيرخالصأجسدأالإنسانبصبح

فيوتحبوالمصيئةالروحإشعاعةتنطمىالقيا@صحبهرالجميحعل

أسوأمستوىإلىالإنسانيهبطوحيذ@كالر،ينثأفحينذاكالطين.عتامة

رغمالحيوان-مستوىمن
ألروح!عحصرعلىمحتويأزالماأته

تخدمي@لالأثهيهبط..
ةروحهطاقات

آذانولهمبها،يبصرونلاأعينولهمبها،يفقهونلاقلوثلهمة

@الغافلونهمأولئكأضل.همبلكالأنعامأولئكبها،يسمعونلا

1الأعراف:أ 7.،9

اسالحوبهامقصيلي@والافانوالأعي@القلو@إلىوالإشلىة

وبثو@ك،ولهموعيمنوراعصاماالمقصودوإئماالحال،بطبيعةالظاهرة

@يوئحس،سمعؤئرىسماوالاستفا@ق
الطريقواتخاذالسويالهجاتخاذ

ئفل.بلكالحيوان(أ@يكالأنعامالإلاديصبح

عليه.قادراولابالارتفعمطالبالي@ناجهمنالحيوانلأنأصل

صولي@أعمال.منيأتيمابئيحينالطييةدطرنهعلىهوو)تما
شأله

الديرعنولاطبيعتهعنيخالفلالهوثئمومنلأعماله."قيما"يقتوأن

لهالمقذر
الجاة.في

الحدعدبهاوتقفأعحالهتضبطغريزةلهاخرىناحيةمنوالحيوان

فتمنعلفطرته،المحثم
الحيوانيةللمقايي@بالسبةوالثططالإسراتعنه

بلايأتيهذاتهالحيوادكانو)نمنه،الحالقئقصدهالذيللقصدوبالنسبة

وعي

معروحه-لطاقاتيستفيدلااسيالإنسان
علىمخويازالماأنه

@لوقتوفيعنها،ويهبطالسويةفطرتهيخالفلأتهأصل.فهوالروح-عصر

اللهلهوههالذيالإر@ثيالضالطعطلوقدلأنه-ويثتط.يسرفذاته
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تصرلكيضبطالديالغريزيالضالطيملكلاالروح-نفحةفيمتمتلآ

عماآوالحرا@فيه،شكلاشرافلك
عليهيكورأنينغي

نسال!ا

هوولأثه-وشأنه،الإنسانتركاب@لاطبيعي@@انحرا@قلاكما

@يقمينالشر-واستعدادالخيراستعدادعلىمتمل
يقل@أنالحالةهذه

شبأسفلإلىوينتكس
@التفسير@كلعليهتصدقوعندئدالطنثقلة

الماثبكالتفسيرحيهاسه،صورةفيالثريةالحياةتصورالتيالمنحر@ة

للسلودالحنسيوالتفسيرللئلىيخ،

لقدحلقهوشأنه!الإنسادلركلاا@هولكن
ويعطفوهويحه

الحيرلهويريدعليه

إليهى@ونه@الصحيحبالمهجئعرفونهالرسليرسلولذلك

نافلةوليستالبنرية،حياةفيرئشةمهمةذاتبننوالرسالات

تريد.حينعنهاتتغني

كيانهيادلروحهليحعلالإل@،الهديبهدايهتديأنإفا@سادوال!

أدوإماللمطرة،لال@سةالصحيحوصعهفيولكونالمترابط،الممتزج

أضل.هوللكالألعامفهووشهواته،لحسمهالقيادويحعلالهدى،يرفص

الطينفي@كيانهغلىقأسمل،إلىدروحهمنتكم@وهو

وهوالإنسان..كيانديوالترللخيرالنفسي،داالتمسيرهووهذا

وتثطحهاتشطحالتيلماالملسماتداتحبطيتحبطلابسيط،واضحتفسير
الخير@يلىفيإليهترحعأنينحعيالديالأصيلالم@بعوتتجافىهناك،

الإسارلك@دطرةوهوالإنساد..كيادفيوالثر
ا

"
(1)

3حم@،@لإيالة@لص@ي@ر@هك(1) 4 ،03 4
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مز@وجالطبيعة،مز@وحمخلو@الكئنهذاإن
مزدوجالاستعداد،

فهووالضلال.والهدىوالر،للخيرمتساوية@باستعد@د@مرودالاتجاه،

لينالتمييزعلىقادر
نفسهتوجهعلىقاثوأئهكحاهرشر.وماخيرهوما

كامةالقدرةهذهوأنسواءالروإلىالخبرإلى
عهائقبركيانه،في

ويعبروتقواها".فجورهافألهمهاسؤاهاماونفسنلىةأبالإلهامالقرآد

صورةلىصميمهفيكامنةفهي.@النجدين)فهديناهنلىة:بالهدايةعنها

هذهترقظإنماالخلىجيةوالعواملوالتوجيهاتوالرسالات

لأئهاحلقأتخلقهالاولكمهاأوهناك.هاوتوحههاوتثمحها@الاستعد@ر@

إلهاما.وكامةطبعأ،وكاثنة@طرة،مخلوقة

مدركةواعيةقئالكامةالفطريةطالاستعد@د@هذهجانبإلىوها

القوةهدهاستخدمفمىالتبعة.بهاتناطالتيهيالإنسان@ذ@فيموجهة

استعد@دعلىوتغليبهفيها،الحيرأستعدادوتمميةوتطهيرهالفسهتزكيةفي

)قدخا@:فقدوأضعمهاوحبأهاالقوةهذهأظلموسأدلحدقد

@ثاما@.منخابوقدزكاهامنأفلح

على@ل@اث@ةالواعةالقئهذهالإنسانمحعلىمنرتبةتعةبددوهناك

الخيرحقلفيللسموالقابلةالفطريةالاستعداداتتوجهوالتوحيه.الاختيار

ومنحةتكليف،يقابلهاوقدرةتجعة،تقاللهاحريةلهيسهاءالرحقلولي

واجب..يقابلها

من@رحمة
للقئولاالإلهامي،فطرتهلاستعداديدعهلمبالإنسافىا@ه

تضعالتيلالرسالاتفأعانهللتصرت،المالكةالهاعية
الثابتةالموازينله

لهوتكشفالدقيقة،
وفينفسهفيالهدىودلائلالإيمان،م@يكعن

صورتهفيالحقفيبصرالهوىغماشيعنهءنجلوحوله،منالآفاق

يتضحولذلك
شبهةولافيهغبث@لاكاشفاوضوحاالطربقله

تختلىهالذيالاتحاهلحقيقة@در@كبصبرةعنحينئل!@يةالو@القوة@تتصرف

وتشرفيه.
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ماوكلبالإنسانال@همثئةجملقافيوهذه
فهرثائرتهالييتم

العام.وقدرهاللهلمثيئةمحفق
(1)المجملةالظرةهذه

المنهجديقيمة@ذ@حقئقحملةمهاتق
لترا

حينالإلسمي،الكائ@هدابقيمةترتفعأولأ
لاحتمالأهلأتحعله

لهشاعتالتيالإلهيةالمنمبئةإطار)ديالاحتيارحريةونمنحهاتحاهه،تبعة

كريم،مقامفيالكائنهذايضعانوالتبعيةفالحرية@يختا@فيماالحريةهذه

لهويقرران
@ي

نفحالتيلالحيقةتليقعالةنزلةال@يهذا
م@فيهاالله

العالمي@.منكثيرعلىوفضلهابيد@وسياهاروحه

تمعةالكئنهذاعلىتلقيئانياوهي
يديهلي@@مرهوتجعلمصبره،

اليقظةمشم@ركلحسهفيفئيرأسلفنا(كماالكبرىالمشيئةإطار)في

هوتصرفهخلالم@يتحققيهاكقدرأنيعلموهووالتقوىوالتحرج

مائبرلاا@تههإنسفه.
نميلةنبعةوهيبأنفسهم(.مابيرواخىبفيم

يغفو!ولاصاحبهايغفللا

وهي
الموازي@إلىللرجوعالدائمةبالحاجةالإنسافىهداتعرثالثا

لاكييضلله،ولميخدعه،لمههاهأنيقينعلىليظلالثابتة،الإلهية

ههاه.إلههيجعلفيمناتهقدرعليهيحقولاالمهلكة،إلىالهوىيقوثه

فيبه@مدهالذيبالنورويستضيءبهديه،يهتدياته،م@قريبايظلوبذلث
سإليهيصلأنالإنانهذايملكلمالهايةفلاثموسالطريق!متاهك

فيويتطهرالفائص،نوراللهفييغتسلوهروتطهيرها،لمسهكيةق
هذا

الوجي.ينليعمنحولهيتدلقالذيالبدب

لحدو@لإسحبة،@لماثب@@لإسادص"ت@لعه@لإسحملهلكلليشهعبريع(1)

دي@لإلابة@لضديو@لرو@لحبى@وحه،طبعه%ركملكفط@،
ديددر@سكك@

@صأ@لشد@ط@سمه،@لمى@ل!
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برله!مؤمناالأرصهدهإلىيهحطالأولالإلسادشهدلالقدولعد.

يتعأنةالحلافةعهدعليهمأححدألذنه،مستغفرا
يتغولاربهم@يأتيهما

حياتهفيالاولىالتحربةبتلدمروداالهوى،ولاالشيطان

مصىتم
تلكوتماعلتالحصم،@يالأمهحوتقاففتهالزمى؟له

تماعلتحولهم@الوجيوفيداتهكيانهفيالمتشابكةالمعقدةالعرامل
لي

العواملهدهبهصوتكيفنثهداولاءما@حنثتمصميرهوفيواقحه

وقديشى.إنهتاريخه!!!منفترات@يالجاهليةإلىالمتشالكةالمعقدة

ولاعلبه..وقديغله.الئيطادإنضع@وقديصع@..إتهسي.

الالقادبدص
تائآمهديآالأرصهذهإلىهبطلقداا!احرىملأة

هاولك@
لقدثركا!!!ممترياصالارحلتهم@أيامفيبهنلتقياولاءلحر

معلماهاكولكرفيالأم@اجتقافمته
الرسالةهاكطريقه..لي

وحده!يركهلاأدربهرحمةفم@رئه.إلىترور

تتغير:لااللهوسنةفكزرنموفج

ديالكفروطيعهالإيمانط@يحةتصوروالرسلالألبياءقصم@إن

وتعرضللإيماد،المستعدةللقلو@مكررأنحوذجأوتعرضالشر،نفوس

رسوللكلآمواالدي@إنأيضا.للكفرالمستعدةللقلوبمكررالم@دحأ

يعحسحاولملرسوله،والطاعةلتهالاشسلامعىالاستكلىقلوبهيمفييكىلم

ويدرهمليلغهممنهمواحداأد@هبختلىان
ففدرسوللكلكفرراالدي@لأتا

السلطادعنيزلواأناستكبروا@لالإثم،العزةأخذتمالدينهمكانوا

لواحديسمعحاوأنوالأمر،الخلقصاحبلتهأيديهمفيالمقص@

همكالوا
السلطانوفويوالوجهاءوالكلىالحكاممىالملأ

لي

وم@
طاعةإئماوالسلطان.اسطثميةعقدةإلهاهذاعقدةنعرتهنا

وطاعةالهوى@فاالرحمن

معالقرآنمعولمضي
يستجيبمجانهفهوبالل@ى،@رحمتهاللهشة
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يعرصونهم@ناتتموالكر@.الضروينجيهموالض@قالدةموقففيلهم

ون.ولكفر

كانإتهفضله،منلنبتغواابجرفيالفلدلكميزجيالذيربكملال@

فلقاإياه،إلأتدعونمنضلالبحرفيالفرمنكموإذارحيمابكم

6،7الإسراء066،أكفورآ@الإنانوكانأعرضتم،ابرإلىنجاكم

يعرصروالشاق
الملكمئهدالمشهد،هدا

لمحدجاالحر،@ي

اذليدالتعورلأنوالحرح.الثدةللحظات
وأشدأقوىالحصمدي

الأح@حتتقا@ثهاالحصم،@يتا@ةالمعدنأوالخبمنولقطةحساسية،
الرحمرك@علىالحقطةمتئثود@هدهوالنلم@طوالتيلى@

لهيحقمثمهدإئه
الواحمةالحافقةلالقلو@ويحسكالده،س

ديرجفةوكلهزةدكلالمتعلقة
@عابر@كبيراأوكارصغيرأالفلك

عليالري@مه@@يكالرث@اللحطكلعصفيتدواليالحبلىةالمحيط
أداللسيشروهوقويةلمسةالقلوبيلمسوالتعبيرالحبار!الموجثني

اللهيد
الفلكلهمتزحي

بكمكان)إنهفصلهليشغواسوتدفحهالبحر@ي
ديالقلوبتستشعرهماأظهرهيدالرحمة9رحيمأ

الأو@ن.هذا

ينسنجنالعتيللاضطر@بالإزجاء@لرخيمنبهمينتقلنئم

الله،إلأمحبروكلشدوكلقوةكلالأمو@جبينالماوحالفلكفيالركب

ميوحدهإليهيختجهون
من)ضلسياه:أحدأيدعودلاالخطرلحظة

.@إناهإلأندعون

ئبكقدماهوتحسالغمرفتخليإنفماالإسان،هوالإنسانولكن

صالأرض
تحته

يسىحتى
الأهماءهوتتقاد@الله،لينسىالدة،لحظة

@لىكم)فلئا..الحطر:جلاهاالتيفطرتهعلىوتغطي@،المثهر@وتحرفه

وامتنلى.فنثرقلالتهق!اتصلمنإلأ9كفورأالإنانوكانئمرضتم@بر

الذيالخطربتصويرالمخاطبيروجدانالقرآنيالسياقبخثىونا
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البشعروالحر،ديإليهيعودونوهمأوالبرفييلاحقهبموهوالحردىترك@و

الر؟فيولاالمحرفىلاوحمامااتهحوارفيإلايكح@ادلاوالقرارالأسأن

ليولاالموأتيةوالريحالرحيةالموحةدىلا
والمنزلالحصشالملحأ

لاثمحاصبأ،عليكميرسلأوابرجفببكميخسفأن

قاصفأعيكمفيرسلأخرى،تلرةفيهيعيدكمأنأمنتمأموكيح@لكمنجدوا

الإسراء:أ@تبيعأ؟بهعلينالكمتجدوالاثئمكفرتم،بمافيغرقكمالريحمن

6،86

ليالتر
لحطةكلفياللهذصة

قبضتهليإتهملقعة.كلو@ي

كماالرلي
أنيأمنونكيفيأمنود؟فكيفالبحرفيقصتهفيهم

منلعيرهماأولركان،أولزلزالالرجا@بهميخسف
المسحرةالأسا@

والطي@والماءبالحمبمتقددمبركاليةعاصمةعليهميرسلأوا@ه؟لقدرة

ويدفعيحميهموكيلاالله@ونم@لهميحدواأد@ودفتهلكهموالأحجلى،

يرثممأنيأمونكيف
قاصمة،ريحاعليهمفيرسلالب@حرإلىالله

دلاوإعراصهم،كفرهملسببديعرقهمالسفن،وتحطمالصواريتقص@

إغراقهم؟بتبعةلعدهميطال@م@يجدور

ئخذهيأمنهوائثمكفرواوردهمصالنلم@يعرضانالغفلةإئهاألا

ليوحدهإليهيتحهونوهموكيده.
الثدة

آخركأنهاالمجاة.بعدينسونهثم

اته!بهايأخذهمأنيمكنشدة

الشبطافى:@هابعحثالتيالبريةالأهواءلتتلبصورةالقرآدويرسم

إذارجمةمنهئذاقهمإذاثئمإليه،ميينربهمدعواضرالناسمقوإذاالال@

تعلمون،فسوتفتمتعواآتيناهم،بماواليكفرئثركون،بهمبرمنهميقفر

تستمدلاالتيالثريةللفسصورةإنها(3،334الرومأ
ثاشة،قيمةمن
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يرتلىجحوهيلهاعورةواضح.لهجعلىتيرولا
الطلىئة،الالفعالات

معوألالدداعكالعارصة،@والنصور@
الضرمقفددوالتبلىات@الأحد@

إلالحاةولاإياها@إلأعاصملاالتيالقوهإلىويلجأوفىربهم،النلم@يذكر

رحمةاللهوأذاقهمالدفوانفرجتالغمة،انكمتمتإناحتىإليها.لالإنالة

إلىيستدلاالديالمريقوهو..@يثركونبربهممنهمفريق)إفاسه.

عنهميرفعالرحاءأن@ل@مستقيملهجإلىتهديهصحيحةعقيدة

ديقه@مإليهرنتهمالنيالدةوئسبهمال@ه.إلىألحأهمالذيالاصطرار
الهآتاهمسماالكفرإلىهذا

منلدلاالرحمة،سآتاهموماالهدىمى

الإدالة.علىوالاستقامةالكر

..@نعلحونفسوففتمنعوالتهديد@الفريق،هدايعاحلوها

تهدي@منليخا@الإسادوانمخيف.هائلملفوف،تهديدوهو

هألةالذيالهائل،الكونهداداطرمنالتهديدوهذادكيصرثي@أوحاكم

@تعلمونفوتفتتعواال@ك@!ةلقولهكله
ا

لعدالمرعةاللم@تمحالتياللهرحمةلشهدالقرآنمعولمضي

يواجهوهوالقرآنمعلمضيوالتيطاد..الهوىعبو@ي@منللتحررالفرصة

تطاولعلىمتثالهةوتحلى@لهة،م@وأزمكمتتا@هة،إنسانيةمواقص

والعمىالضلاليو@جهالأقواموتعددالمكاد،وتغيرالدهور،وكرالعصور

لهوى:والطعيانوا

لعثهموالضراءبالبأساءفأخذناهمقبلك،منأممإلىأرسلناولقد@
وزينقلوبهم،قستولكننضرعوا،بأسناجاعصمإذفلولايتضرعون

(43-42الأنعام:أيعملون،كانواماالشيطانلهم

الواقعمننمهفجسسحانه.اتهلئمىمنبموثحالمواجهةإئها

وكيفلب@لته،الاسيتعرضكيفولمسريعرضنموفجالتاريخي.

يمنحهموكيفله،تعرصهمعاقةتكون
وشوقالفرصة،لعدالفر@المحه
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تجههمولمبه،نكروامانسهافإذاالتيه،بعدالتيهإليهم
إلىالثدة

منوالحذرالشكرإلىالنعمةت@ههمولمله،والتضرعاللهإلىالتوحه

فحقتللبقاء.معهتصلحلاالذيالفسادلسدتقدلطرتهمكفتالفتنة،

ديلى.مهتحجولاالذيالدمرساحتهمونزلالله.كلمةعليهم

منكئيرأالثريالواقععرتولقد
القرآنقصقالتيالأمم،هذه

صنعهالذيالتاريحأ"يولدأدقبلمنها،الكثيرحرالانسانيةعلىالكريم

االإلسان

سحلهالديلالتاربغ
لاالسن،صغيرالمولد،حديظالإنانلو

الأرض!هدهضهرعلىللرالحقيقيالتلىيخسالقليلإلأيعييكاد

اتومذا
دالأكاذيبقصره-علىحاللالثر-صنعهالذيريخ

والمحركةالمنشئةالعواملدحميعالإحاطةوالقصورصالعحزودوالأغاليط،

دعضها@راءويت@ارىالمس،أغوارفيدعضهايكم@والتيالري؟للتلىيخ

ديالثريحطىءالبعضوهذالعفها.إلأمنهايدوولاالغيب،ستر

زائفه-منصحيحهتمييزديأيصأويخطئودتفسيره،فيويحطئىجمعه،

يملكوأثهعلمأ،الشريلالتاريحأحاطأئهئرودعوى@يقليلا-إلا

المقملةبحتمياتهيحزموأنه"،علميأ"تفسيراتافميره
أكبرهي

أنعحبوسبثر!يدعيهاأريميهىاكدولة
إثلىةوالأشديدعيها!بعصهم

صيتحدتإئهالمدعي.@لدقالولويصدقها!بعضهمأنللعجب

وجد@اولكن!فلكلكان)حتميات(عنلا)تتهعك(

يفتري؟!لادلماذايصذقهسالمعملينمنالمفتري

عيده-علىويقصكانولماذاكاد،ماذاويعلميقولوالله

ويتعظوا.حذرهمليأخذواوقدره.سنتهارجالبأصوفضلا-نهرحمة

ظامرم!وأشابكامةع@ملمنالتريخيالواقعوراءماكذلكوليدركحا

هذابهايفسرون
هذهصراءوصصحيحا.كاملاتفسيرأاقاريخيالواقع

لاالتياقهشةبلىاستادأسيكور،مايتوقعوانيمكن(المعرفة

عها..لهماقهيكشفالتيالسنةهذه



اممشتىاممليمتكررلموثحوعرضتصويرالآيكهذهوفي

وفيأحالهمكأوالصراء.لالبأساءاللهلأحدهملكدبوارصلهم.جاءتهم

دتكوأدتلعلاالتيوالضراءالبأساءوأوصاعهم..أحمالهمفيأنفسهم.

الاعذ@
الدميرعذ@ىوهوالقرآد،آيكعهتتحدثالديا@ماا@

لاوا

ويقبما@يأنفهم،إلىيرجعواوالضراءاء@بال@اقهأخدهم

ا@ه،إلىيتضرعودالدةوطأةتحتلعئهموأقعهم،وفيضمائرهم

عهميرفعأنأقهويدعودواستكرهم،عناثصمصوينزلونله،دويتذلل@

فيردعمخلصة،بقلو@البلاء
ال@ه

الرحمة.ألواورلىويمتحالبلاء،ع@هم

5ا@ه،إلىيلحأوأ@يفعلوا.أنحرياكافىمايمعليالمولكهم

حعوا@لم

الدةإليهمتردولمعناثم،ص
تلي@ولمبصيرتهم،نفتحولموعيهم،

مالهميزينورا@ممىالثيطادوكانقلولهم
والعناد.الضلالس@يههم

..@يعملونكنواماالنيطانلهموزينقلوبهم،قت)ولكن

لداوةيهتعدنحخر@لمتبال@هإلىالئدةتردهلاالذيوالقل@

ةأحووتعطلتالإحساس!لير@يهالشدةتعدفلموماتاالدةتعصرها

تبهالتيالموقظة،الوخزةهدهيستعريعدلمحلميه،المطريةالاستقبال

منابتلاءوالثدةوالاستحالة.للتلقيالحيةالقلو@
حيآكان@منللعبد،ا@ه

لهرحمةوكانتربئ؟إلى@ردتهقله،معاليقوفتحتأيقظته،
الرحمةمن

شبئآ،نمدهولمعلبه،حبت@بتأكانوم@لمسه.علىاللهكتبهاالتي

!@للعد@موطةوكلتتقحفعليهوكالتوححته،عدرهأسقطتو)نما

وم@مجهرسرلهعلىألباثهاسسبحانه-اللهيقصالتيالامموهذه

تفدلماقة..من@راع@
من

ترجعولماقه،إلىنتضرعلمقئاالدة

سبحاله-ا@ةلهايمليوهناوالعناد.الإعراضصالثيطانلهازئهعما

بالرحاء.ويستدرجها
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فرحواإذاحتىضء.كل@أبو@عليهمفتحنابهمائقروانوا@لفا

ظلموا،الذبنالقومدابرتقطعئبلون.همفإذابغتة،أخذناهمأوتوابما

.(4،445الألعام:أالعالمين،رتللهوالحمد

مرتةصوأعلىأشدمرتبةوهوالدة.كاشلاءآحراتلاءالرحاءإن

سواء.والغصاةالطائعينيبتليبالدة.يتليكمابالرحاءيحتليواللهالدة!

سحاء.ولذ@كبهذه

كلهأمرهويكونفيكر.لالرخاءوئتل!ديصبر،بالدةئبتلىوالمؤمى

لأحددلكوليسخيرلهكلهأمرهإقللمؤسعجبأ"الحديث.ودي

صبرضراءأصابتهو)نله،خيرالكانشكرسراءاصانهإدللمؤم@،إلآ

مسلم()رواهلهاجرأفكاد

اللهيقصوالتيسل،بال@كدلتالتيالأمبممدهفأئا
أنائها..من

واشلاهممهلكون،أنهمسبحانه-ألته-وعلمله،ئكروامانسوالمانإئهم
شيءكل@أبو@عليهمفتحفقدهؤلاءفأقايتضرعيا..للموالضراءلالأساء

الابتلاء...بحدللاصتدر@ج

الأرز@قيصورشيء@..كلأبوابعليهم)تخاالفرآني:والتعبر

قيي!ولاحهاحزللاكالسيول.متددقةوالسلطان..والمتح،@،والخير@

محاولة!حتىولاكدولاعناءبلاعليهممقبلةوهي

برسمعحي@،مشهدإته
حالة

القرآنيالتصويرطريقةعلىحركة،في

أوتوا@بمافرحواإذا
بهاالمتاعفيواشغرقماوالأرز@قالحيراتوغمرتهم

المنعمبذكرالاختلاجمنقلوبهموخلتذكر-ولاشكربلالها-والفرح

واستلمواالمتاعلذائذفياهتماماتهموانحصرتوتق@اه.خبتهومى

كماالبهيرةالاهتماماتمنحياتهموخلتللثهيات،
هي

المستغرتينعالة
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وتغوالقحاللهولي
القلوبلسادبعدوالأوضاع،الظمفادذلك

وجروالأخلاق،
الحياةفادمنالطببعيةلائجهإلىوفلكهذا

لاتتبدل.التيالسنةموعدجاءعندئي

.@مبلسونهمفإفابغتة،)ئخذناهم

حاثرورهمفإداوسكرة.مهيةديوهمعرة!علىأخذهملكاد

ا@اتحا@ئيفياقمكيرصعبزونال@جاةفيالرجاءمنقطعحا
هم

منهمو@حدآحرحتىسجملتهممهتكون

9ظلمواالذينالقومثابرفقطع،

فإنااث@ارهمعلىيجيءأييدبرهممنهمواحداحرهوالقومودالر

أولى!فأوائلهمهذاقطع

أحدكمالوط،وقومصالحوقومهيوقومنوح@ماللهأخذلقد

ثتمحضارتهمارث@ارووراء@لة.@هدهوغيرهمرالرومادوالإغريقالفراعنة
وهذاشته،الظاهرسوهدا@لقدراا@قدرمنالمغيب@لرذلكتدميرها،

المعروف.التاريخيالرافعلهذاالربانياقفسير

الأرض.فياقمكينلهاسوكافىالحضالىة.سالامملهذهكانولقد

عمانو@جه-بعصفييزدلمإديقل-لاماوالمتاع،الرخاءمنلهاوكاد

بمامحدوعةوالمتع،والرخاءالسلطانفيمستغرقةامم،اليومبهتتمتع

فياللهشةيعرلونلامئىلغيرهاحادعةفي،هي
و@لرخاء..الدة

هذهوفقبشدرجها@لتهنث@عر@نولاسنة،هناكأنتدركلاالأممهذه

يهرهمللكهايدصرود@يوالذينالنة.
وتعاطمهمالخاطف،اللألأء

وهيالامم،لهذها@هإملاءويخدعهموالسلطان،الرخاء
لا@واللهتعبدلا

سلطانه،علىننمردوهينعرفه،
ألرهية،خصائصلأنفهاندعيوهي

فسادا،الأرص@يتعيتوهي
علىاعتداثهابعدالاسنظلموهي

الله..سلطان
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لدكان@@دا

رفع
(1)الاستئصالعدا@

فهاكييه@اللهرسوللعثةبعد

منألوان
أدرا@عليهافتحتاليالامموصحاصةوالرية-داقيةطالعذ@

م@الرعمعلىالكثير.سهاتذوقشيء-كل
وصالوفير؟اتيهدا

هذأ

االعزيرالررق

والانح@لالجني،والذوذالروحي،والقاءالنفسي،طالعذ@إد

تقاسيالذيالخلقي..
الالتنعلىيعطييكاداليوم،الاممهدهمنه

فلك!(2)والثقاءوالقلقبالنكدكلهاالحيا؟يصبعوليكادوالمتاع؟والرحاء

تيالتيالياسية،الأحلاقيةالقضاياإليهاتيرالتيالطلائعجا@إلى

أوشهرةمقاللفيللأقة،الخيانةفيهاونقعالدولة،أسرارنجها

المطا@!نهايةعلىلاتخطىءطلائعوهي

فال.الذييماللهرسولوصدقالطربق..لدايةإلأكلههدارلي@

مامعاصيه-علىالدنيا-منالبديعطياللهرأيت)@فا
هرلإئمايحب

ش@ءكلأبوابعليهمفتخابهدكروامانسوافلتاتلا:،ثنماستدبى!..

جرير،النأرواهمبلون،همفإذابقةأوتوا@خذناهمبمافرحوابذاحتى

حاتم(أبيوابن

يزينفهوالشبطان،عليهاستحئفقدورسلهاللهطريقيتنكبومن
له

@ل@ه.شرعمخالف@

فهوئممالهم@لثطانلهمفزينقبلكمنأممئرسلنا@لىلقدتا@تهة

2،.6النحل:أ@جأعذ@بولهم@يرتمولثهم

حاصاعيه@رطامنفنهمبنبهيخننا@فكللا@لطالين:صسبحاله@نهقال(1)
منونهم

صوشهم@لميحةيخنت
ونكنيظلمهم@تهكد@ومايؤنا.صوشهم@لأرضبهخقا

(40أ@لحكلرتيخلمون،كنرا@ففهم

كنبديو@صطر@ب،شخبطدصل:نيسعبر@حعيا(
"

لحكتر@لحفرفه.@بسلام"
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اللهسلطانعرالقرآنويكثف
وهمالنلم@،قلو@لي

@عد
في

اطلعلمالهم-قيضقدلاللهبالته.الإيمانع@يسنكبرودلكتيرورالأرص،
السوء،لهميرينودالإلر،وسالحنم@سحقرناءتلر@هم-لادعلى

كلمةعليهموحقتالخراد،عليهمكتصالذي@إلى@اكببهمويختهود

مالهمفزينواقرناءلهم
وحقخلفهم،وماأيديهمبين

امميخيالقولعليهم
اكانوإنهموالإنر،الجنمنتجلهممنخلتقد

5،.2أفضلت:@خلمرين

وكي@عا@ت@.يستكرودصالذيالذقبصةفيهمكيففليظروا

اتهقيصوتدوالحسلىة@العذ@إلىتقوثصمجنوبهمبينالتيقلو@همأد

الؤمنحولهمماكللهمويزينونلهم،بوسوسونقرناءو@حضر

يصي@ماوأشدقحمنفيهالمايشعرودأعمالهم*لهمويحسون

سقحبحاسهيمقدأنالإنسان
منشيءكليرىوأنوالحرافه،فعله

حسناشحصه
ينتهيالذيهر@لمنحدروهذاالمهلكةهي@هذهدعله!وص

اللهوعدعليهاحقاليالأممفيالوء.قطيعفيهموبذابالوار.دائمأ

كانوا)إنهمالحاسرينقطيعوالان@.الجنسقبلهمس

لهزين)أفمن
7،.لاطر.أسورةحأ،فرآهعملهيح

هذاوممتاحمصيرشرإلىالصائرالبئرالهالكالضالنمحفجإنه"

كله
هو

وبخهقلبهبعحيالدياللىمداهرالغر@رمداهوالزيير.هدا

هووعملهحسىبل@مطمئ@لأئهعملايحسىولاالطريق.محاطريرىفلا

متيقىلأئهكاسدابصلحولايخطىء!لاأئهوانقلأتهخطأيصلحولاسح.

إصلاح!حطحاتهسخط@ةكلأنيحبلأئهحدكديق@ولابفسد!لاائه

الأخير..،الصروومثتعالح.ونافدةالثرببإته

لهزينأفمن@جياب...بلاالسؤالويدع
نرآهعملهسح

4 7



يرجىألهدايقال:كأنجل!.كلليشمل..@حشأ؟
وت؟صلاحله

المتماضعينمعيستويأ@هذاالله؟ويرافنحهيح@سبكم@أفهدا
اسلوبوهوالسؤال.هذامثلعلىالإجابةصورةآخرإلىالأتقياء؟

القرآن.فياير@ركير

لهزيخنكمنربه،منبينةعلىكان@أفمن
واتبعواعملهسح

..@أهو@مصم؟

والسلوكالمنهجوفيالفريقان،عليهاالتيالحالةفيأصيلفلىقفهو

م@واستيقنواوعرفو،الحقرأواربهم.م@بيةعلىافوالالذبرسياء.

عه،@تلقوابربهموانصلوامصدره
غيريتلقوفى.ممابقي@علىوهم

حشالرئوهعملهم،سحلهمزينكفرواوالذينمضللين.ولامحدوعين

ضابطبلا.@أهواعمم)واتبعوابستيقها،ولمبرواولمسىء؟وهو

عنالحقلهميكشفنورولاعليه،يقيونأعلولاإليه،يرجعون

أنيمكنفلاواتحاهأ.ومنهجاحالايحتلفونإنهمكهؤلاء؟أهؤلاءايباطل.

مصيرأ!ولاجزاءولاميزانايتفقرا

وإئهملهفهوشيطانالهنقثضالزحمنذكرعنيعش)ومن
3الزخرتأ@مهتدونأئهمويحشونالسبيلعنليصذونهم 50).

الصؤم@اجهةعديكودماوغالباالرؤية،عنالبمركلالوالعنمى

وكلالالطلامدخولعندأوليه،تحدقأنالجنتملكلاالذيالاطع

والمقصيلمرصنلكيكونوقدالتينعنالضيمةالين
هنا

دييرقابتهوجودهواسشعلىالرحصنتدكرعنوالإعر@ضالعمايةهو

@لتهمثئةقضتوقد
أنهواقتضتفلك.الإنسانخلقهفي

يعفلحين
ويصبحيخلزمه،إليه،طريقهالئيطانيجدالمحهفكرصقلبه

مؤقرينله

هناوجهابهالرطوهذاالسؤ.لهويزينله،يوس@س
عنيعبرارالآيةفي
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الب،تحققلمجردالتبحةمعهاتتحققالتيالثالتة،الكليةالمثبئةهده

اطهقصاهكما
لي

علمه.

انه،سيلصقرناء@يصدواادالناط@منالسؤقرلاءووطمة

أنبقري@.قرينيصسهماأسوأوهذامهتدودأتهميحسبوفىهؤلاءبينا

الضلاليتيىأويفيق،يدعهلائمالقاصدة،الو@حدةالسبيلعنيصده

يوهمهإصماليثو@،
القويمالقاصدالطريقسئر@يأئه

ا
يصطدمحتى

الأليمبالمصير

فبضالمثرقين.بعدوبينكبينيليتياقال:جاعناإذا@حتى

!@الفرين

منومضةدينمتقلوهكذا
شريطويطوىالآحرةإلىالدنياهذه

نهايةإلىالرحمى(ذكرعنيعثمون)الذي@العميويصلالاثوة،الحياة

ويفتحودالمخمور،يميقكمايفيقونهناانتظلى.عيرعلىفحأةالمطا@

ريرالذيالسؤقرينإلىمنهمالو@حدوينظروالك@ل،العثمىبعد@كلينهم

يلرحوهوالهلاك،طربقفيوقادهالهدى!أئهوأوهمهالضرو،له
له

ليةيابعد@لئمرقن،!وبيكبينيليت@باةخقفيإليهيظربالسلامة!

قولحكابةعلىالقرآنويعقبالسحيق!البعدهذاعلىلقاء.لايكنلم

!"ين@لقرنجضلقوله:إللفرب@الهالكالقرين

ونسمع
علىالشلرعد@مدالوف@كلهداالساحقةالئ@كلمة

فيأتكمظلمتمإذ@يومينفعكم
@لعذ@

اله!مثتركون@

فالعد@
ومنفيهون!إالثركاءيتقاسمهولاالركة،تخففهلاكامل@

ك@،.الناء:أنريخأ،فساءقربناله@لشيطانبكن

ولمات:حقائق

منالثريةانطلقتلقد
آدماثين..شخصيىفيممثلةالبدء،نقطة
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مىمأدوناالشيطان.معهماوانطلقالبئر..ابوي@زوجه..
فيالله

ومبتليكدلكفواريهماوعلىاللهعهدعليهماومأخيذاوفواريهماعحايتهما

ليركم@اأولقئاللهعهدليأخذواألاحتير؟منبقدرمعهصاوفواريهماكلاهما

وليعواالجنة،مراخرجهماالذىألويهموعدكلعدوهمالتسيطادإلى

التلىيح،مدارعلىالرسلمنالكريمالرمطفلثإليهميحملهاالتيالآيك

لاالذيالشيطانغرايةيسمعهااو
ويأتيهمورجله،بحيلهعليهميحلبيي

وشمائلهمايمالهمعى
ا

وتحركتبالهدى،الرصلوو@ج@ماطريقها،فيالقافلةانطلقتلقد

وقدهداالاولى..وتحرستهماوزوجهآدم@عدالثريالتاريحمعالعقيدة

مىكئيرعلىالريالمخلوقهذااللهكرم
تلدعلىلحلقتهكرمهخلقه

فتجمعوالنمخة،الطي@لي@تحمعالتيالمطرةبهدهالهيئة،
@

الأرضلي@

الكياد!فلكفيوالسماء

الخلافة@هااستأهلوالتيفطرته،اودعهاالتي@بالاستعد@ال@وكرمه

ويحلل،فيهاويركبويشىء،ديهاوئننجوئبدل،ديهابغيرالأرص،في

للحياة.المقدرالكمالبهاويبلغ

القوئبعونوإمدادهالأرصفيلهالكونيةالقوىبتسخيروكرمه

والأفلاك..الكواكبفيالكونية

وبدلكالوجهد،به@ستقبهالديالفخمالاستقبالبذلكوكرمه

هذاتكريمشأنهجلالخالقفيهويعلنالملائكةيهنسجدالديالموكب

ا

الأعلىالملأصالمنزلكتابهفيكلهالتكريمهذابإعلان

ابرفيوحمناهمأدمبنيكرمنا)ولقدالقرآن.فيألاقي

تفضين،خلقامئنكنيرعلىوففناممالطيات،منورزقاهمو@بحر،
7سراء:ل!اأ
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لطجةموا@ضةوحعلهاشح@ريتموالححرالرلىوالحمل

النوامي@هدهتكنولو@استعدادات،لمحيهاسرك@وماالإلسالةالحياة

االحياةقمحتلماالشريةللطيعةمها@قة
صئلهصجفةومي

لالقدرةودالإلسادصولكقوالحرالرليالطيعيةالعواملإلىلالقيطم@

تمكهالتيلالاستعداد@تكدلكومزودديها،الحياةعلى
س

ا@ه.فضلم@وكله

يسىوالإلاد
ال@هررقهما

من
الكتيربدكر@الأالألمةسطولالطت

م@
ماقيمةيعر@يحرمها@صدئدحيرإلآرزقهاالتيالطيماتهده

يستمتع

ماسرعارولكئهله،
@يسىيحي

الماء.هداالهحاءهدأافم@ر.هده

هدهالعقلهداالحواسهدهالحركة.علىالقدرةهدهالصحة.هده

الديالعريضالطويلالكودهداوالمثماهد.والمئاربالمطاعم

لااتهتعذوانعمة)وإنيحصيهلاماالطيبكم@وفيه@يه،استحلف

سيقيحصيهاضأروأكترسأكبرلهي.(34إبراهمأتحصوها@

و@هايةلدءالزمان:@رحدي@لي@محدو@ونوكلهمالبثر،كلأوالثر،

فوقمطلقة-ا@هويخعموالمكاد.الزمادلحدودتابعةالعلمحدودسوبي@

إلاد..بدر@كبهابحبطللاكئرتها-

هرفإداحوله،سالكونإلىويتطلعالإنان،ضميربستيقطوحين

ويتأملوحيائجهم،الثرلحياةناموسهبموالقة@فامباشرة،@فاله،مسحر

معيىهرمإثاحولهفبما
يسنبقظجنالله..شخيرلهنلرلالله،بقدرةله

وسجدويخشعيرنجصبدلاويدبر.ويتفلفيظلعالإنسانضمير

فيبكورحيىالمنعم:رئهثائما@لىويظلعوشكر،
منهاليدلهالدة

العماء.عليهليحفظالرخاءفيبكرنوحينئسرا،

تففيلأاله..خلقامئنكيرعلى@وفضلناهمافهفضلذلك

كأركبوبما@لعريض.الطويلالأرضملكفيالاشخلافلهذافضناهم
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م@طرتهم@
فدأالإنسانيالحخلوقتحعلاستعداد@ت

فيالخلافقلين

ئلك

اتجاههتبعةمحتملالفسه،علىقيمأالإلانيكونأنالتكريموص

هيدهدهوعمله
الانجاهحريةإنسالأالإنادكارلهاالتيالأولىالصفة

اصتحلفو@هاالبعة.ودردية
جزاءيلقىأنالعدلدمنالعمل.داردي

عملهوتمرةاتجاهه
الحسا@.داردي

م@م@الثريةألطلاقةشهدلالقد
عند

ر@ه!
سمحانه.

وتعمروتفسد،وتصلحونشقى،ونكدوتسعى،تعملالأرض.إلىالطلقت

يسجولاالديالكدحوتكدحوتتقاتل،وتتناصوتخرب،
مه

ولاشقي

الانشفاق.أفملاق@كدحارنجكإلىكادحإنكالإنسانأيهااسجد@

خلفهالدي.@الإنسانأيهايا@للإنسان.العلويالنداءإله
بهر

@خصائصالكونهذافيتفرثهالتي@االإنسانية9بهذهميرهوالذيثبإحسان

وقدوالسماء.الأرضصلأمرهوأطوعبربه،أعرتيكورانشألهاصكان

نوره،مىقب@وتلقيبه،الاتصالعلىالقدرةوأوثحكلهروحه،سيخهنفخ

يبلعحتىحد،غيرإلىالارتفعأوبهاوالتطهرفيوضاته،باستقبالوالفرح
@عيدة!عالةالكمالهدافاقوالحنسه،المقدرالكمال

أثهايافملاقع.كدحاربكإلىكاحإنكالإنانأئهاياإ

وتجهدعبئك،تحملكادحأ،الأرضعلىحباتكرحلةتقطعإئكالإنسار

وإليه@لمرجعفإليهربك.إلىالنهايةفيلتصلطريقك..ولرجهدك،

حتىكادحإنكأثهاياوالجهاد..والكدحالكذلعدالمآب

ت@لغهلافأنتفي
جهديكنلمإنوكد.بجهدإلأالأرضمذهفي

إئماسياء.والمحرومالو@جدمثم@ر.وكذتفكيرجهدلهوعملءوكذلدن
حياةديالمستقرةميالكدحوحقيقةالعناء،ولرنالكدحنوعيختل@



سواء.اللهإلىالمطاتآحرفيالنهايةثئم

الراحةإتماأبدا.الأرضليالراحةتجدلاإئكالإنانأنهايا

والكدحالأرصفيو@حدالتع@والاستسلام.بالطاعةلهايقدملمنهاك.
إلىنصلعدما@محتلفةالحاقةأتاوطعمه-لونه@)د@حتلفو@حد-

علىيصحنعيمإلىوواحدالأرص.عناءدونهعناءإلى@واحدرلك

ولاكدحيك@لمكأئهالأرصآلام

داخرألا9لحصائصامتلىالديايهايا

مىالراحةلنمسدأختراته،لهحضكالذيالامتياز@هذايليقمالمسك

تلقاه.عدماالكدح

تلك
اقنمىايهاياالال@لالنممى:يهتفواقهبررة.واصحةالحقيقةهي

إقالغرور.با@يغرنكمولاالدنيا،الحياةننزنكمفلاحقالهوعدإن

أص@حابمنليكونواحزبهيدعوإتحاكدوآفاتخذوهعدؤلكم@لشيطان

واقعإنه@يهربلاآتإنهاتهوعدإد.(56،أفاطر:@لعير،
لاوالحقيقع،أنبدلاوالحقحقإئهيتخلفلا

يفييع
يتبددولايبطلولا

الئياأ.الحباةتغرنكمفلاالال@وتخدع.تغرالدنياالحياةولكنيحيدولا

بالتهيغرنكيم)ولاانفسكممنتمكنيهللاويخدعيغرالشيطادولكى

قدواليطان@لغر@ر@.

أعل!
)فاتخذوهجمدائكمعلىوإصر@رهلكمعداءه

لاوخطاهأتتبعهاولالكم،ناصحاتتخذوهولابلإ،تركنحالاعدؤا،

لافالعدوا(،لملأةالبقرةأ@مينعدؤلكمإنه@لشيطان@خطو@تبوا
يتبع

نحاة:إلى@كميختهيولاحير،إلىيدعوكملاوهويعقل!وهرعدوهحطى

دعهةيجيبعاقلمنفهل@ليرأ!أصحابمنليكونواحزبهيدعوإئماأ

عد@إلىالداعي
السعيرلأ!@

المعركةصورةالإنسانيخضرفحينصادقة.وجدانبةلمسةإئها

وبغريزةيقطتهولكلقهاهسكلتحفرفإئهالشيطان،عدوهوبي@بية@لخالدة
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وششيقظوالاعراء،الغوايةلدفحيتحقز@الد@وحمايةالمفسصالدفح

هاحة،كلمزويتوج@لفسه،إلىالشيطانلمداحل
ليعرضهاوشرع

القديم!عدوهم@مستترةحدعة@لعئهاليتين،لهأقامهالديال@هميرانعلى

هيوهده
فييئئهاأنالقرآنيريداليال@دانيةالحالة

الإنسانيتوخزكحابالعوايت!اليطاروسوسةلدفعوالتحمزالتوحزحالة

صدالشعوريةالتعئةحالةخفية!حركةوكلعدوهمنلاثوةلكلويتحؤ

للعيان.الطاهرةوأسبالهالمس،فيالمتترةهواتثهوصدو@واعيه،الر

فيأوزارماتضعولالحظةتهدألاالتيللمعركةالدائمالاستعد@دحالة
هده

ا.أبدالأرض

يدعمثم
الكافري@عاتجةليانالتولروهذاالحذروهداالتعبئةهده

لهمكفروااثذينطلى@وه:أالذي@المؤمني@وحالةالشيطافدعحةلثواالذي@
كببر،.و@جرمغفرةلهمالصالحاتوعملواأمنواوانذينشدبد.طعذ@

هداووراثةجيل،ومجيءحيل@بو@الأرص،فيالأجيالتتبعبن

الدئوروهداشعلة.واتقادشعلةوانطفاءدولة،وقيموانتهاء@ولةض،لذ@

الدائةالحركةهذهفيالتفيهرإنمرعلىوالظهور@لمنواليان

بعدسيك@ونأئهمالحاضرينيشعروأنوعظة،عبرةللقلبيجدأرخليق

كمائحبلىهم،ويتذاكرونآثلىهملعدهمالاتونيتأملعبرين،حين
هم

الغافلي@يوقطبأنوجديرويتذاكرونقبلهمكانوامنآثلىيتأملون

وتورثالدول،ونديلونفدالأعملى،تديرالياليدإلى

وينتهيشيءيمضيوكللجيل.خليفةالجيلمنونجعلالملك،

يحول.ولابزوللاالذيالدائمالاقيهووحدهوال@هويزول،

أنشأنهكانومن
@أد4كلنمنولا@قن.يخلدفلاويمضي،يتهي

عمل،ومافاتركمافاليرىبعدهمنيعقبهوان@جل،@ف@رحلةفيسئحأئه

إنهموقفوهمفعلأوماقالماعلىيحاسهمنبلىالنهايةلييصيروأن
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نواعهيحسنلأنجديرشأنههذاكانص4،..2الضافك:أمؤولون،

مث@اه@ييمعهمايدي@بي@ويقدمالذكر@لحمل،@راعهويتركالقيل،

يوضعحي@الخاطر،تساورالتيالخواطربعضهذهالأخير.
الدتىرأمامه

لورائةواالزائلة،لحياةوالدائلة،الدولواوالأفرل،والطلوعوالظهور،

ألاطر:@الأرضفيخلائفجعلكماتذي@مموجل:جيلا@عدالدائة

*)..

سحانهاتهئدكرالماظر،المتتابعالمؤثرالمهدهداظلوفي

يدفعولاشيثا،@حد@حدصيحملفلااتجعة،بفرثية
ثئا؟عر@حد@حد

ماإلىويثير
@هايةديالحاسرةوعاقتهوضرو،وكفرإعراصمنديههم

عندكفرممالكافرينيزيدولاكفره.فعليهكفر)فمنالمطات.
إلاربهم

إلأكفرممالكافرينيزيدولامقتا.

وهدايتطره؟حسرانفأيرلهيمقهومنالبغض.أثدوالمقت

خراد؟!كليفوقخسرانذاتهفي@لمقت

وازرةتزر)ولاموحبةوجدانيةلمسةالتبعةفر@يةعلىالقرآنويلصى

تدعوإنئخرئ.يزز
نهئحمللاحملهابلىثقلة

كانولوثيء

.(18أفاطر:طش،قرذا

يكنالثر،قلو@بالحقئفيلس@والقرآنواقعة.صا@قةحقيقة)ئها

فلانزل.ولالحقهو@لح@ولأئه@لنفى؟فيأفعلتجلىحين@لحقيقة

بغبرليرولابلأ@لحف،يعرضولابالحق،إلاولايقغبالحق،إلايتحدث

منفاك..منانطلقت@لتي@لثرية
هاسحانه..ربهاعند

ير

هاتؤوب!في
هاهذا@لمجال..فيأطلقهاالذيربها@لىراجعةذيهي

ومنوشوك-@ردمنالمرسومة..الرحلةل@كبتماتحملذيهي

ومنوشر،خيرومن@زهيد،ثمينومنيرخيص،غال
هاوسينات،حسنات
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فقدالطلقتاليحمأصيلتعحدديقيهي
لي

إ..مطلعه

الأخلاقي،الشورفيحاسمأثرذاتوالحزاءالتعةفرثيةوحقيقة
يؤ@خذلالعمله،قيم@تلألهفردكل@شعورس@اء،العمليالسلوكودى

نمسهلمحاسةيقطتهفيقوىعاملكسه،منهويتحلصولاعيره،بكسب

تحلس@!أنقبل
ينفعيماأنفيخاحأملكلصالتحليمع

ئحد
@ربئيء،

.(38المدثر.أرهي@كتبمانفىكلالال@شيئأأحدعنهيحملأن

وعلىلذاتهانفيركلتعةالقرآنيعلرالمتيرةالحقيقةإنها

بمامأخوثةألهاويعل@ومصيرها،طريقهاتختلىأنللفوسويدعداتها،

إلآنفم@كلتكسبولاالال@وأورارهالأعمالهامره@نةباحتيلىها،تكسبه

كنتمبمافينبئكم@رجعكمربكمإلىثنمأخرى،وزروازرةتزرولاعليها،
1الأنعام:أ@تختلفونفي 64).

ويضعوتبعتها،نفسههتمفرديححلفكل
يضعها،أنشلىحيثنفسه

لمامقيدةتكسب،بمارهية@هيويكرمهايت@ر،أوبهايتقدم

بي@وقدتمعل
اقدى)وفيلصيرةعلىإيىلتسلكطريقهللنفوسالمحه

يهتليفإتما
نفسه

9اخرى@زروازرةتزرولاعيهايضلفإتماضلومن

اء051،.الإصأ

و)نفلها،اهتدى@@شفه،إلسانكلنربطالتيالفرثيةاقبعةلهي

منوماوزر@خرىتحملنصجمنومادعليها.ضل
حمليخفف@حد

حميميسألولابعملهكلويجرىعمله،عنكلئسألإئماأحد

فلنفمهصالحاعمل@من
ومن

للعبيد،بظلأمرئكومافعيهااءئ@
6،!4أفصلت:

ء

عملمنيختلى:أأنشاءولمنالفردية.التبعةمداعلىالتأكيدإنه
فلنفسهصالحأ

ومن
1،5الجاثة:أ@ترجعونربكم@لىثئمنعلها@مه

و@لمآب.المرجعواليهالنهاية،فيل@هوالأمر
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سحالهاللهإن
صغي

كئياللهفإنتكفرواإن@حلقه
.@عنكم

وازرةتزرولالكميرضهنثيكرواوإنالكفرلعباءيرضىولا

عليمإنهتعملون.كنتمبمافينبئكممرجعكمرنجكمإيىثماخرى.وزر
..(70الرصأالصدور@بذات

الطريقممرق@يألفهمأماميقفهمالواضحة،الرؤيةهدهوأمام

ويلؤحالطريق.@خيارفيالملثمرةالفرثيةالتبعةوأماموالشكر.الكفر@-
هناكينتطرهموماالرحلة،لنهايةلهم

يحلقهمالدييتولاهحد،من

لطونفيالرحلةهدهإنخكلايام@صدصرهمتكنمابعلموالدي

البطونخلىجالحياةمرحلةتليهاالطريق@يمرحلةهيالاتهات

العليمالممدعبتدليروالحراءالحسا@مرحلةليالأخيرةالمرحلةتعقهاثتم

نطفةجعلناهنتمطينمنسحلةمنالإنانخلقنا)ولقدالخبير.
قر@رفي

عظامآ،المضغةفخلقنامضنة،العلقةفخلقناعلقة،النطفةخلقناثنممكين.

ئملحما.العظامفكونا
تببركآخر.خلقأناهأظ

ئتمالخالتب@ئحنا@ته

-12ةالمؤفودأ9تبعثونالقيامةيومإثكمئملمئتون.فلكبعدإنكم

16).

صعنيسبحانه-والله
رحمتههيإتماالمهازبل:الضعا@العاد

فإيماروالهزال!الضع@سهمسوهمورعاته.بعنايتهيملهمأدولصله

ضىيرلاولكحهقيلأ.نهينقصلاوكفرهمئيئأملكهفييريدلاالعباد

ويعجبه-الكفر@..لعباءيرضىولايحبه:أولاالكافرينكمرعن

يرضهتئ@كروا)وإنيخراعليهويحريهملهم،ويحبهالعباد-شكرشحانه-

ئحديحملولاكسبه،علىمحا@س@سعمله،مأخوذفردوكل.@لكم
عب

ولاسحاه؟ثونالله@لىالنهايةفيوالمرجعوعبؤهحملهفلكلأحد.

@لتة!@لر@يةدملحعير@ا@@
دي

3-32ص@لؤالن@طلالفيالأحر@ليصمك@
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مهرب
عجإنهةشيءالعبادأمرمنعليهيخفىولاغيره.عدملجأولانه

لصدور@..@@بذ@

هذه
الطريق..مفرقهووهذاالحق.دلائلهيوتلكالعاقبة.هي

والتوجيهاتوالتفكير..العلمولعدتدبر.رعنية.يحتارصأنولكل

الإلهيةال@نئباتإلىوتوجههمالنلستصوراتترفعالقرآنفيالمكررة

سالقلوبلإيقاظتوجيهاتإنهاالنواميى..@و@طر@
فيها،تدرالتيالغفلة

والشيطانكلههذاتعتبر..لات@اذا@ح@تحس.لاوقفت@فاتقف.للا

للإلاقتربص

لعينفيعيشيرتعشأرالقرآنيالانهذاسعدالإلسار@ن

وماالئمريةالرحلةهذهفىسبقهممنكانماويتمليقظ..وقبممت@ة

ومثحعرو)يحاء@تظلالالقلبفيتستقرأدخليقأولئككلإله..صلىوا

والأرض.ال@ماو@تفيشيءلكلعلحهقد@حاطيسحانهوا*وتقوئ..

لقدرتهيففولاشيء،علمهعنبدللاعلمه،جانبإلىفدرتهوتق@م

تهقدرمنمهربولاوالأرض.السملى@تليشيءيعجزهلاثمومنسيء.

استخفاءولا
كسبوابماالناسا@تهيؤاخذ)ولو:3كرحليمولكنهعلمه.من

جاءفإذامثى.يجل@لىيؤخرهمولكن@ابة.منظهرهاعلىتركما

4أداطر:بصيرأ،بعبادهكاند@ه@فإن@جلهم

ويؤكدوقدر@!قوتهجفببلى@رحمته@لتهحلمعنالقرآنويك@ف

الجزاءوعدلالحسبدقةفييؤلرلارحمة،وعنحلمعنالنلى@مهالأن

في

وفساد،الأرضفيضرومندثه،@لنعمةكفرمن@لناسيرتكبهما

الناسيؤ@خذ@لتهولوشنيعلفظيعكلههذاإنوطغيان.الأرضفيظلمومن

هذهظهرعلىحيكلبلىوبثات-وشناعتهلضخاتهلتجا@زهم-به،

الئرلحياةلابطلاقا.للحباةصالحةغبركلهاالأرضولأصبحتالأرض.
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احرىحياةلكلولكنلحسب،
ا

يررالحوهداعلىوالتعير
وأثرهولاعهاللمىبكسصماشاعة

احدهيملوكلهاللحياةالمدمرالممسد
اللهأنعيرسريعهمؤ@حدةلهاقه

مسمىالهأجلإلىيؤحرهمولكنالالةاللم@علىيعحللاحليم

ليأعمارهمتنقضيالنرديأجلهمإلىأفرادايؤخرهم

إلىيسلم@الهمرةالمقىالحلالةدىأجلهمإلىجماعتويؤحرهم

ويؤخرهمآحر.حيل
ومجيءلمالطهذالعمرالمحددأ-حلهمإلىخسأ

جاءلإذاصعأيحسونلعفهمالفرصةفيلهمويفمحالكرىالساعة

والحراسالحابوقتوحادوالكم@،العملوقتوانتهىأجلهم.

وبصرهبصيرآبعباثهكاناقهفإنثيئأ.يظلمهمل@اتهفإن
كفيلسا@ه

لاوكيرةعليهمولامهمتموتلاوكهم،عملهموفقحسابهمبتوديتهم

صغيرة.

فيلرحاثهميستشرولاالثر؟لاستعجاليستقدملاال@هووعد

@كل4،ألوح:تعلمون@كتملويؤخرلاجاءإناا@تهاجلن@تأخيره

شيء
خلقكمالذيكل@والمرسم.لوقخههونأمرصوكلبمقد@ر.اكعد

الألعم:أ@نمترونأنتمثتمعنده،صنىوئجلأجلا،قضثتمطن،من

2).

جانبهاربلىالإتانية.الحياةلصةالإنساني.الوجيلمسةإتها

الاليوالأجلللموت،المقضىالأولالأحللمسةمتد@حلة:احرىلمسة

الكنهفيمائلةمسافةوبيهمامتقابلتان..لمسنانللسعثالمسقى

ا@ه،بندببراليقبنالثريالقلب@ل@ينقل@@كلههداشأنومنو@لزمن..

التيالأزليةاقهحكحةوفقمياعيدهافيتقع)تمافالأموربلقاثه..و@يقين

هذاتصريففيوتمصيإبانه،فيحادثوكلمكانه،فيشيءكلتضع

وتساعطبي@.بمامفيالمرصرمالحقذرالنظموفقفيهومنفيهوماالكون
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هذاشويقولونالحياةإفياكهحكمةإدر@كعنالمحجوبررأولئك

وو(..ةأيىصادقي@؟9كتمإن@لوعد

القيامةمئاهدمشهدسفيفيجيءالمنكرالسؤالهذاعلىالردأثا

واحدةعجةالأبنظرون@مابكود..مىلايكون@كيصليهبرود

يرجعون.أهلهمإلىولاتوصيةيستطيعونفلايخصمون.وهمتأخذهم

ويلناياقالوا:ينسلون.ربهمإلىالأجداثمنهمفإذاالصورفيونفخ

إلاكنتإنالمرسلون.وصدقالرحمنوعدماهذامرقدنا؟منبعثنامن

3،..5-49أي@:@محضرونلديناجميعهمفإفاواحدةصيحة

متىد:يسأل
خاطفأمثمهدأ@الجو@فيكونهدا

فهيوالأحياء..الحياةلهاوتتهيحي،كلتصعقصيحةسريعا..

يتوقعونهالاالحياة،معتركفيوحصامهمجدالهمليوهمبعتةتأحذهم

لاعليها.هوالتيحالهعلىكلمنتهوفى.همحسابأ@إذالهاولايحسون

أنيملك
أنيملكولابعده.بم@يوصي

كلمة..لهمديقرلأهلهإلىيرجع

متهون!أماكنهمفيمثلهإئهمهم؟وأي@

آفيممتلةالريةالحياةرحلةانطلقتلقد
أبوي@زوجه..3

منمأنولأالشيطان.معهماوانطلقالبشر..
الله

وكهايةكيايتهمافي

اثو
ر

ندأواحدةرحلةإلاد..كلالإلسان..رحلة
الميلاد،من

توقف.للامتصلةواحدةرحلةوالحساب.بالبعثوتنتهيبالموت،وتمر

منوهومحيدةولاعنهفكادلاالذيالوحيدطريقهالثريللقلبترسم

التيرقابنهوتحتبنفلنصولايتملصلااللهتجضةليآحرهإلىالطريقأول
وكيف@رهة.روعةالحسقتملأرهيبةلرحلةوإئهاتغفل..ولاتفترلا

هوطالهبإسانوكيفالصدور؟فاتعلىالمطلعالجحلى،قضةبإنساد@ي

ينام!ولايغملولالانجسىالذيالدياد،الواحد
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تعملونبما@نهو@كتمأبنمامعكموهومحيمة،رهببةلمسةإنها

بصير.
@تهوبلى@والأرضالنملىاتملكله

عيموهونرجع
6،.-4لحديد:ا1ر،لضدو@@بذ@

وهي
سحانه-@التهوالححلى.الكنايةعلىلاالحقيقةعلىكلحة

مع

أحد،كل
ماعلىمطلعمكان،كلوليوقت،كلفيشيء،كلومع

هائلةحقبفةوهيبالعاد.بصيريعمل
مدهلةحقيقةتمئلهاج@

@ي

القربى.بطلالومينسةالجلالبروعةمدهلةحابصومفنةجات،

ترفعهأنحممتهاعلىالريالقديحسهاج@وحدهاكفيلةوهي

دائمحذرفيتدعهكماالأرص،اعراضكلعنبهامغولأوتدعهوتطهرما

داثمة،وخية
إسفات.كلوم@@س@كلم@والتحرحالحياةمع

لااتهرقابة)ن
المحات،إلىالمولد،منواحدةلحظةالإنسادندع

الدمدإلىالحشر،إلىالبعث،إلى
تطبقرهيبة.شديدةرقابةوهي

القبصةديفهوشاملا.كاملاإطباقاالضعي@الإنسليالمخلوقهذاعلى

أكثرتفلىقهولاجليلا،ولا@تيقاأمرهمىتغفلولاأبدا،عهتغفللاالتي

وكلمكنوب.لمظوكلمعلومةهاجسةوكلمعدود.نفسكلفلبلا.ولا

كماالقد،وساوسعلىمضروبةالرهيةالكاملةوالرقابةمحسوبة.حركة

الرقابةهدهستلى@ودولاحجابولاالجوارححركةعلىمضرولةمي

كلفيوالحركة،العملعلىاطلاعهاوالجوىالسرعلىالمطلحةالنافدف

كلوفيوقت

لخالقهوالسروالوصفالكهمكوتفهرالالساد،اللهخلقلقد

ومصيره.وحالهوفثةبمصدرهالعليم

منفيهاماوكلشر،يحج@هالامكفةنفسهالإنانيجدوهكذا

يتصوروحي@الحساب!ليومتمهيدأد@ه،معلحموحاليهخاقةوساوس

مدلرلالملباستحضرولوويحاب.يرتعشأنبدلاالحقيقةهذهالإنساد

4 8



لاكلمةحرؤعلىماالحقيقةهذه
يرصى

هاحسةحرؤعلىماللع@هاالله

حذر@ىالإنسانلهاليعيشلكافيةوحدهاوإنهاالقول.تاللاالصمير@ي

علىمسلطةاللهورقالةالمحاسة.عرتعفللاويقطة@ائمةوخشيةداثم

@يالإنسان@هداكي@فكيف؟والأصرار..الضمائر
هدهوتحتالقبضةهده

يوميسىالرقالة
الحسد؟!

الانسانكتابفيووراءهاالداية،صمحةالحياة.صفحةتلد

مولاهماقإلىزقوا@ثنم@تعو@ونبدكم)كمااللهإلىالعوثةصمحة
6الأنحامأ@ه@الحامبينأسرعوهوالحكملهألاالحق 20).

الختامي:والحسابالجزاء

العقيدة@يأساسيةقاعدةالآحرةالدارليوالجزاءالحسدقضيةإد

قاعدةالإسلامبة.
لمقتضياتالكليالنصورعليهاويقمالعقيدفعليهاتقيم

دي@يقوملاقاعدةالعقبدة،هده
وسلوكا،وحلقآوتصورا،عقيدةا@ه-

ودها.عليهاإلأونظامآ-وشريعة

الحياةحفيتةإلىمنطرر@يهاودظاسها@هشريعةليحرئيةوكل

تنئهوماالآخرة،
م@التصوردي

تثئهوماوارتفح،وجمالسعة
الخلقدي

وم@وسماحه،وتطهررفعةم@
تشدد

تتئهوماوتقوى،وتحرحالحقلي
في

وتصسيموتقةتسديدم@الإناليالناط

لاكلهدلكأحلمى
لييقيىبدودالإسلايةالحياةتستقيم

الآحرة.حقيقةعلىالبهريمالقرآنديالتوكيدهذاكانكله@لكئجلوم@
أنوحكمة،الحياةوراءلأدالثعورلاكتمالصروريالآخرباليموالاعتقاد"

بلقىأدلدلانتموم@الحياة،عايةهوالرسالاتإليهتدعوالديالحير
الآخر،العالمليمصمودفحزأؤهالدنياالحياةهدهفييلقهلملإنجزاعه،

صيزيغرنالذيرأئالهاالمقدرالكمالإلىالثريةالحياةفيهتصلالذي
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نهح
ثوكإلىويتكوديرنكودفهؤلاءالحباةليوحكتهالمحة

وفي
لهااشدأ:شهحةعلهالإنتحرفألأالسليمةللنمطرةصمادهدا

لحياةالأرصهدهتصلحثموسفيتلجولمتاثة،عا@تصعف

الاحرلاليومدالاعضادالحي@ر.طريقشها@يعلىالحياةوتمصيالر،

الاس-سعمريعتقدكمادحب-الاحرىالحياةدي@للثو@طريقآلير

إصلاحهاعلىوالحافزالدليا.الحياةفيالحير.علىالحالرهوإنحا

لييراعىأنعلىوإلمحمائها
هووإتماداته،فيهد@الب@أتهالماءهدا

علىوكرمهروحه،من@يهاللهنفحالذيلالإنسانلائقةجاةلتحقبقوسيلة

منأعلىالجاةأهدافلتكورالحيوان،ثودصورفعهخلقه؟م@كئير

وغاياتهالحيوافىدوافعمنأرفعوغاياتهافعهولتكودصالحيوار،ضرورات

تتعروالتيلالحراء،والعمللالمصير،والمدألالآحرة،الدنياترتطوهكدا

وأنسدى،يتركول@عئأئحلقلموأتهمهملآ،لقىلي@أئهالإنسان

وإلىالصالح،العملإلىويفيءقله،ليطمئرأنتطلى@فيالمطلقةالعدالة

@االمطافنهايةفيورحمتهاللهعدل
(1)

المطلقةالالهيةبالعدالةالإيمافىهوالآخرلاليوموالايمان
اء،الحزدي

حغيرفوضىولاسدىليستالأرصهدهعلىالانسانحياةوبأن

أثهلداولوحرامح@يعدملاالخيرولأد
@ي

اء.الحريلقىلاالأرضهذه

وستصوراتهيعيرسالآخرةفيمحاسبهخالقهبأنالإنسانوشعور"

ومنح@افزه
فيزيدماكله.بمصيرهنفسهفيالأحلايةالحاسةويربطامداله،

ليةفيوتثيرماالحاسةهذهليقظةمرهولةنجاتهلىهلاكهلأنوفاعلية.قية

لأنالكائن،هذاتصرفكعلىويسيطرالإنسانبفوىئنموسوعمله.

وسهناك.ينتظرهالختاميالحسابولأناستيقظقدالحلىس@لرقي@

دياتصارهمنواثقالحيرإلىمطئنفهرالاخرئ@لناحية
اب@لح@

الختامي.

لي@قحرة@يم(1)
1،81ص@لؤآر،طحل
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فيأساسيةمسألةبالآخرة.الإلمانالإيمان:هذاكبيرةمألةإتها

بفاوإئهاوالكساء.والثرابالطعامحاجاتمرأكبرحاجةإتهاالرحياة

الحيوان@افلكحيمادسلهوتكونالأوائا@االإلسان9ليكودتكوفىأن

آقصةفيوهنا
القرآنفيعليهاالتعقبفينحدال@لامعليه3

لالمناظرحاللةالمصيل،كثيرة)@(،القيامةفاهدطويلةماهدالكريم

المتنوعوالحوارالحتتالعة

الكرى،المرحلةنهايةالهاية،فهدبتصويريادرالكريموالقرآن

الابتلاء@ارفيلشطربهاالرحلةعرضفيالغالبةالقرانطريقةعلىوفلك

كأنماالجزاع@داروفي
فيوموقعهفل@نجدمحدودة.متصلةرحلةير

آقصةعلىتعميأالسور
ولزوجه.لهإبليسبإغهاءالجنةمنوخروجه3

و)خبارهمالحنة.منأبويهمأخرجكمااليطانيفتنهمأنلأبائهال@هوتحذير
مصداقايجحلهكذلكموقعهعليهمبقصودرسلأإلبهمسيرسلبأنه

لما
يىء

إلىالعوثةخرم@اقدالشيطاناطاعواائذينفإداالرسل.اولثكله

خالفواالذير@ؤامنها،أبويهماليطارأحرجكماعنهاولتنواالجئة،

الجنةتلكم)أنةولو@واالحثةإلىرتواقدالرحمىوأطاعياالبطان

دارإلىالمغنربونفعاد.(43الأعراف:أال@تعملونكنتمبماأورثتموها

النعيم
ا!ا

رالتصوولقبالمحهالإيمانمقتضياتأحدهوالأخرلاليمالإيمادإن

فيليستخلفهالإلسانخلقاقهأنأساسعلىيقموالذيالإسلامي،
م@وبهرةصجرةكليتحاولوشر@،منهبعهدالأرض

نثاطه
ههذفي

بعدجزاعهينالثئمالدنيا،حياتهفيليبتليهواستخلفهخلقهوأنهالأرض،

نهاية

ص@لمصدر@لم،(1)
كا-22

3ء4وسورةد3-25@لآية.@اثو@سررةاللىيا(
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هووسحانه-المحه-إلألالبقاءيتفردولاحي،كلنهايةوالموت

مروكةالأنفمى،معدوثةنمسوكلأحد،مهيفلتلاثمومنقدرالله،

مرسمهوبينماكفه-إلىسبيللاغبلهابالشبة@هوتعلمه-لالأجل

حي@الألصقيتولىالموتوملذي@ر.ولاتقدملااللهعلمديمحدود

السجدة:أبكم،فيكلالذيالموتقتكيتوئاكمقلالأجلء@يختهي

امغالقي@يوماجوركمتوفون@اتماالموتذائقةنف@)كل..(11

1ةعمرانالأ 85).

هذهمرعدهفيحتميأتيحينحتملالموت
هي

التيالسة
إئماالمطافلهايةلي@والموتانتهاء،إلىالحياةفهذهاستثناء،لهالي@

شيءلي@التيالمدلرفالمقدرةالننأةحلقدبعدهاسمالهاحلقةهو

سدى.ولاعبثامها

وبرزفيالأرضية،الحياةلهايةهوالموتإن
ما

والآخرة،الدنبالين

يومإنكمئنملمئونذلدبعدإتكم@م
-15المؤمنون:أ9تبعثونالقامة

ثمالأطهار.نهايةولي@الإنسانيةالئأةأطيارطورسبننفالموت6،،1

فإذاالصورفي)ونفخالفةتلكأطهارم@الأخيربالطوليالمؤ@نالبعثهو

.@ينسلونربهمبلىالأجداثمنهم

سراعا،ويمصونالقبور.منينتفضودهمفإفاالصورفييمحئم

ع@نهمتزوللئم.@مرقدنا؟منبعئنا@نيتساءلون:ودعرث@ث@فيوهم

وعدقالرحمنوعدماذا@ويعرفون:فيدركودقليلا،الدهة

لمرا

لاحالةإثهاوحلا.القلبتتردصورفيهتتراعىمثير،مهد

ويت@.يرتعثىوهوالأمياحهتهاعلىيقوىولاقلب،لهائبت

ومنعميقة.بهزةإلآالحىيتلقاهاأنقلرهية.هائلةالقيامةأمور
فا

حركةالقرآنيرسمهالديالمثهدلييرىوهوحسهيرتعشلاالذي
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وعصر،@زمانجيلكلومنولىض.وجنسلونكلمنالثرية@لجموع

تتدافعانتبا@غيروفينظامعيرفيويضطربونيختلطرنقربنبعوثي@

يوئذبعضهموتركناالمرج..إاحتلاطوتحتلطالم@جتدايعجم@كهم

الحىوتهولالبثري،الكياننزلزلصورةإنهابعض،فييموج

فيمنكل)إنطئعينخاضعينالمحهإلىمحم@ونالكلهناكالإنسفي.

عدأ.وعذهملقد@حصاهمعبدا.الرحمنآتيإلأوالأرض@ل@ماو@ت

يومأتيهوكلهم
5،.9-93أمريم:فر@ا،@لقامة

طائعا،خاصعأمع@ووريليعبدإلأوالأرض@@الماو@فيمنكلإن

ينصوروهوليرتحفالبثريالكيان@نوعد..خالقإنمادهشريكفلا

ولا@حد،لهربمجالفلاعذا،وعذهملقد@حصاهمالانإهدال

لاوبأحديأنىلاوحيدأبقمفردوكللرد.كلعلىاللهفعينلأحد،نسيان

الدثان..أماملريدوحيدهولإذابأحد،يعتز

للذينمهينمخزيبائىمشهدتصهرليالكريم@لقرآنويمضي

ترتمعأنأبت@لتيلنفوسمشهدالسماء.ربإلىوالعردةاللقاءمذانسحا

وعاشتحياتهاوأقامتالأرض،الىو@خلدتالكريم،الإنسفيالافقإلى

ارتكستالتيالخلانقلهذهمشهل!الهربل!الهابطالتصورذلكأساسعلى

بنتةالاعةجاضهمبذا@حتىالحزين:البؤسلهذانفهاأهئتحتى

علىأوزارهميحملونوهمفيها!فرطاماعلىحرتاياتالوا:

ك@.االأنعام:أيزرون!،ماساءألاظهورهم.

مقيتلمصبررعيبهائلممئهدهزا.القلوبيهرمشهد

علىئوز@رهميحملون@وهمبالأحمالالموقرة@كالدو@مشهدمم

الأثقال.منأ@زاراتحملفهي@حنالدو@ببلظهورهم!.

@و@لدو@الآثم!منأور@رأيحملو-هؤلاءولكن
تذهب@ز@رهاعنها@تحط

ألابالتثيم:أمئيعينالجحيم.@لىبيزارهميدهبونوهؤلاءلتستريح.

إإ..يزرونماماء
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ها
ماتؤوب!التريةفيهي

رحلةبعدرلهاإلىتع@دفيهي

ها
حلالمنللمحهااولاءنحىوهاماتحملفيمي

هاالأحمال-هذهكانتأيالالأحمال-الظهورموقورةالقراد
ديهي

عائدة

المسير.وأضناهاالجهدمنهابلغوقدالطريق،ليتطلعمعها.بماربهاإلى

ووقفالميزان،امامحملهمنهاكلوصعالمنطلقلقطةإلىعادتبذاحتى

تدعوإنفردا.إلحصيلتهعادقدفردكل@نووحل..خيةفييرنف
منهيحمللاحملهابلىمثقلة

حدةعلىلردوكلقربى@!ذاولوكانشء

جزاعه..ويلقىحابه،يلاقي

والتعبيراخرى.حملنضتحملفلاحملها،حاملةنفسكلبن

أعمقفتكونالقرآن،فيالتصويرطريقةعلىالحقيقةهذهيصورالقرآني

ثئمتحملبمانفىئقلوحينبأحمالها.مثقلةنفسكليصورأثرا.واشد
دعاع@ايلبيمنتجدفلنثبئا،عنهاليحملالأقرباءأفربتدعو

عنهاويرفع

أ@قالهيح@ل@يهامنكلالقافلةمئهد
حتىطريقه،فيويمضي

الحهدديهامنعلىيبدووقفتهافيوهيوالوران!@لمي@زاراماميقف

عنوالشغالهونفلهبحملهكلواهتماموالإعاء.
واثنرلاء!العداء

لاوصالح،عمليد@فلاوالمجلىي،المحاس@،هوسبحانهوالله

فوةمثقاليعملومنيره،نجرافوةثفاليعملفمنسيء،عمليفلت

غيرهإلىوالجزاءالحكميوكللاسسحانهوهو8،،7،ةالزلزلةأ@يرهصرا

يهملون..أويسونأويميلونمئن

شديدةوهذه@مالهم،..ثيروا@الحياةرحلةلعدالناسعادلقد

أعماعليهمتعرصحيثإلىربهم@لىعائدونإتهمثاهية..
ل،

أقسى@حياناتكونقدلعملهالإنسانومهاجهةجزاءهاويراحهماليو@حههما،

منوإن.@جز@كلكن
ماعمله

وكغلفسه،وبينبيةمو@جقهمنيهر@
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لهيتفلحي@لبشاعتهعهبرجهه
الضمير.رلأعالندمنوباتسنوبةفي

العظيمالجليلحضرةديالأشها@رؤوسعلىعطهيو@جهوهوبهفكبف
!3المتكبرالحبلى

نفسهوتفورورعبأ،فزعأيلهثوهومأخيمثدوه@االإنسانو@وهنا

ئرواأنئجردرهيبة..هائلةعقوبةإنهاومورأ..واضطرالاوعجبأ،ثمشة

لاالذيالدقيقالحسا@ووراءمنهم!كانلمايواجهراوأنأعمالهم،
يدع

منحبةمثقالكانيانعليها..أيجلىيولايزدهالاشرمنيخر،منلوة

تصورخرثلمنوالحبة.(47ةالأنبياءأ@حلبيننجاوكفىبهاأتيناخردل

وهيالحيزاد،فيوئحفهالعيونتر@هماأصغر
ولاالحمابيومتتركلا

لغد.قدمتمانفسفلتنطريميل!أوبهايئيلالدقيقوالميزانتضيع..

الأوان.فحل@قبلالمعرضونالغافلونوليالرالنذير.إلىقلبوليصغ

منلجواإدفإئهم
فلاميازيه،تعدالديالآحرةعذ@بفهناكالدنيا@عذ@

حةثقالبهملولاشيئا،نفستظلم
نجاحاسبينإ..وكفنةإخر@طس

لاوشرا.أوكانخيراعمله.شيئا@نالإنسان!9يحقرلاكدئف

كلأمموجدانهيرتعثىإئماولا@زن.لهاحسا@لاصغيرةهذهبقول:

صعمل
الدقيق.الميز@ن@لك@رتعاش@أعماله

فيالأفيبعدشبيهأونظبرلهيوجدلمالمزانهذاإن
القلب

تلوبالأرصوفيشر..خير@ومنفوةلمثقاليرتع@ئ@الذيالقلب
تسحقوهيتتأثرولاوالجرائم..والمعاصيالذن@بمنللجبلتتحركلا

رواسيالخير@ونهامىرواسي

ة"قلوبإئها
يومفيتلكأثقالهاتحتمسحوقةالأرض،لي

والهدىوالشر،والخيروالكفر،الإيماناللهعديستوي
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@ر،و@لح@والظلوالور،والظلمةوالبصر،العمىيويلاكماوالضلال.

وهيوالموت.والحياة
الأعمىيشوي)وماالأسمم@:منالطبثعمختلمة

يستويوماولا@لحر@رولا@لظلولا@لنورالظلماتولاو@لبصير.

فيجرإع@ولكلطججعتهولكل..(22-19أفاطر:الأمو@متهولاالأحياء

فاولئكبيمينهكتابهاوتيفمنللمامهم.أناسكلندعويومةالحسا@:ث@ر

ةالآخرفيفهوئكلمىهذهفيكانومنتلأ.ئظلمونولاكتالهميقرئون

7الإسراء017،أسبيلاأوئضل@ممى 2@.

باسمبعنانهاتاسجماعةوكلمخورة.الحلاثقيمررمثهدوهو

بهائتئتالذيالإمامأوبه،اقدتالديالرسول@واتقه،الذيالمنهج

الآخرة..الد@رليوجزائهاعملهاكتا@لهاليسلمئناسالدنيا.الحياةفي

ينقصلاأجرهويوفىويتملأه،يقرؤهبكتابهلرحلهوبيميحهكتابهأوتيفمن

دلائلالدنياصديعيومنالنواة!يتوسطالديالخيطقدرولوشيئأمه

معرو@.وجزاؤهضلالاوأشدالخير.طريقعنأعمىالأخرةفيفهوالهدى

لايتخبلىضالا@كلمىالهائل،المزدحمالمهددييرسمهالسياقولكن

ماولايهديهمنيجد
فييقررلاكذلثويدعهبه،يهتدي

لأنامرا،نهش@

مرهوب،جزاءوحدههوالعصيبالموقفذلكفيوالض@طالعمىئمهد

القلوب!فييؤثر

الصورةلكأئماالقلوب،صفحاتعلىالهولصورةالقرآنويرسم

الملامح:فيوالذل@لخائف،والغيظالخزيفيهانرىاللحظة.حاضرة

سجلفهذافي،..مئامشفقبنقرى@لمجربن@لكنابووضعة

وهمدقيق.شاملهوفلناويراجعرنه،يتمئرنهوهمأمامهم،يوضعأعمالهم

ولاشردةيتركلا@لديبهذا@لكتابالصد@رضيقياالعاقبةمنخائفون

هذامالياويلتناهويقولون:صيرة:ولاكيرةعهتندولاو@رثة،

رالمحسوقولةوهيإلأ@حصاها؟9كيرة،ولاصيرةيناصلا@لكتاب

تفلتايملكلامكشوفاضبطوقدالعوافب،لأسوأالمتوتعالخائفالمغيظ
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جزولاقماحاضراأعملواماووجدواةمداررة:ولامغالل@ولاهربأ،ولا
ا:

ئحدأ@ه.رثكيظلم)ولاعادلأ:

الشيطانأنيعرفونكانواالم@ففلثوقفراالذيىالمجرمونهؤلاء

أقأعحبنما@لعصيب.الموتفنلثإلىلقادهمتوئعولكهملهم،عدو

آكانمامنذعدولهمومموذريتهإبليسيتولوا
و)بليس..3

العلويالم@ئحهدفلكفيالثريةرحلةمصيرالكريمالفرآدحددلقد

الانطلاق:دقطةفيالجليل

لآدم،@سجدواللملائكة:تلناثئمصؤرنحم،ثتمخلقنحمولقد@
منيكنلمإبيىإلأفجدوا

تسجد@ذالأمنعكماقال:جدين.ان

فاهبطقال:طين.@نوخلقتهنلىمنخلقنيفهيخرأناقال:@مرتك؟

قال:الضاغرين.منإنكفرجفيها،تتكثرأنلكيكونفمامنها،

فبما@نويتنيقال:إنكقال:ئبعثون.يومبلى@نظرنى
خلفهمومنأيدبهمبينمنلآتينهمثئمالمتقيم.صر@طكلهملأقعدن
منها@خرجتال:ضحربن.كنرهبمقجدولاشمائلهم،وعنأيمانهموعن

لأملأنمنهمتجعكلمنمدحورأ،منؤوما
أدمويخا@جمعين..فكمجهنم

ةالشجرهذهنقرباولاشتما،حيثمنفكلاالجنة،وزوجكأنت@سكن

عنهماؤوريمالهماليبديالمئطانلهمافوصوسمننتكونا

ملكيننكوناأنإلأ@لشجرةهذهعنرنجكمانهحماماوقال:سوأنهما،س

فدلأهماالئاصجن.لمنلكماإئيوقاسمهما:الخالدين.منتكونا@و

سولهمابدتالئمجرةذاقافلمابغرور،
منعليهمايخصفانوطفقاتهما،7

لكما:وأقلتلكما@ثجرة،عنأنهكماألمربهما:وناداهماالجنة،ورق

لناتغفرلموإنأنفناظلمنارئاقالا.م@ن؟عدؤلكماالشيطانإن

ولكمعدو؟بعضبعضكماهبطواةقالالخاسرين.منلنكوتنوترحمنا

ومنهاتموترن،ونيهانحيون،فيهاةقالإلىوقثعمستفرالأرضبي

.(25-11الأعرات:أتخرجون،

4 9



نحددفدالانطلاقنفطةفيالمشهدوبهذا
كلها،الرحلةممير

نهدألااليالكبرىالمعركةطلائعونلوحجميعا..المرتحلينومصائر

بين@لرحلة،ط@اللحظة
جميعأ.آدموبنيلالعداوفالجاهرالعدوهذا

رسلهأرسلبأنهآدمبيعلىاثهفقد@متنوالإنذ@رويجيء@لتذكير

منومنرسولإفيهاسبقإلا@مةفماص@لحق.وثي@بالهدى
خلاإلاامة

ماانتهاءبعدال@هإلىبالمعادلهمويلؤح4،،2أفاطر:نذير،نها
ديههم

مرسيم@جلمن
الذيالفريقفريقان:وهمالعودةفيوبمشهدهمللاتلاء.

الشيطان:@مراتغالذيوالفريقالله،أمراتغ

إنهم@لضلالة،علهمحقوفريقامدىفريقاتعوثون.بدكمكماأ

ا9لخذوا@ئلطن
الأعرات:أمقدون،أنهمويحسبونا@ته@رنمن@رياء

ها@وقبيله..والظان@زوجه.آدمفريمى:الرحلةبد@والقد

آأبيهممعفريقايعح@ونالطائعونيعرن.اولاء
المسلمينحواءوأمهم3

وقيله،إلليىمعيعورنوالعصاةاكه..لأمرالمتبعينبالئهالمؤمني@

اثهيملأ
أثهميحسبرنوهملهم.وولايتهلإبليسبولائهمجفم،منهم

اللههدى
للشيطان..ولاتهجعلمنوأضلثه.ولايتهجعلمن

@لغلالة،..عليهمحنوفربقأهدى@ريقأفريقي@عائدينأولاءهموها
ما

@لقمآن.طربقةعلى@لرحلة!طرفيتضملمحةفيعائدير.اولاءهم

القرآن!أسلوبغيرفيتتحققأنيتعذرالتي

بيومالإنذ@رهوالقرانفيتكر@رأوالأكثرواثائدالأكبرالإنداركانوقد

يجمعيوم@لحثمر.يمالجمع.
الأزنةمد@رعلىالخلائقمنتفرقما@لثه

نيوفريق@لجنةنيفريقةأفريقانجديدمنليفرتهمالأمكنة،و@حتلات

تحدأخرىحلقةالرلخلقاكثاءفلر..(7أ@لئورى:@لسير(

4 9



@سلوكهم،

لجعلهما@تهشاء)ولونلىإلىوإقانجةإلىإفايرهم،
لوظيفة.الإنسانهداخلقسبحانه-ولكثه-8،.الئورى:أواحدق@أفة

فيللخلافةخلقه
علىالخلافة،مذهممضياتمنوجعلالأرص.هذه

عنتمرتبجنسه،حاصةاستعد@ثاتللانسانتكونانأرا@ا،الذيالخو

المفرثةالطبيعةفوياللهخلقعيرهماسوعنوالئياطين،الملائكة

@اسنعد@د@الاتجاه.الموحدة
والنورالهدىإلىفريقومعهابهايجنح

ةالصالحوالعمل
والعملوالظلامالصلالإلىريقومعها@بهاويجمح

مذاتكرينطبيعةفيالممكنةالاحنمالات@حدوفقيسلكمنهماكلالسئىء

فيفريقالسلوك:ألهداالمقررةالنهايةإلىوينتهيالري؟المخلوق

لاالإدسانيقطعها!الحياةرحلةإئهاالسعير@..فيوفريقالجنة
لي

كذ

@لىكادحإئدالإنسانأيها@االلهإلىالمطافنهايةفييصلحتىوجهد

اوتيمن)فائاوالعناءالكدحبعدربهيلقىفهوفملاقيم@..كدحارثك

أهلهإلىوينقلبييرأ.حابايحلبفسوتبيمينهكتابه

السعيد،المرضيهو@يميهكتابهيؤتىوالذيالجثة.فريقةهذا

حسابايحاشوهوالجاة.لهوكتعهاثهفرضيوأحسن،آمنالذي

الآثارهوفلديصوروالذيالحسب.معهيدققولائناقئ@فلايسيرآ

عاء..وليهجمرالرسولعنالوارق

نثش@امنجمض:اللهرسولقالقالت:عنهاا@هرضيمجائثةع@

يحلسبفسوفتعالى:إاثهقالأفلي@ةقلتةقالتغدباالحساب

نوئ@منالعرض.ذلكولكنبالحساب،ذلثبالي@قال:يسيرا@.حسابا

لماغذبالقيامةيومالحساب

صلاته:بعضفييقولع@ال@هرسولسمعثقالت.كدلكوعنها

و@لففيمليو@ن@رسلم@لحلىي@حرحه(1)



ماالله:رسوليخاقلت:اسصرففلحايشرأ،.حساباحمسنياللهم"

الحسبنوئ@منعه.لهفيتحا@زكتابهفيينظرأنقال:اليسير؟الحسب

"هلكيومئذعائ@با

بيمينهكتابهئؤتىمنيلقاهالذيالشيرالحسا@هولهذا
ينحوتئمة

أهلهإلىوينقلبأ
وهوإلىسبقحهالذينالاجبنس

ومنكلالحنة.اهلمنوالصلاحالإيمانعلىالمتوافقينتجمعيفيدتعبير

من@حب
مجمحكتهإلىالحسبمىالناجيرجعةويصوروصحبه-أهله

واللقاءلالنجاةمسرصرافرحامتهللارجعتهالعم@.المرقفبعدالصتآلفة

في

بعملهالمأحهذالهالكالمعذبوصعالسعير.فريقيفابلوضع

فوتهظصوراءكتابهأوتيمنوأماال@كلىه:وهوكتابهيؤتىالذي"السش

سعيرويصلىثبورا.يدعو
.9ا

وكتاباليمينكتابهوقبلمنالقرانطتعبير@فيألفناهوالذي

ولي@الظهر.@راءسالكتبإعطاءصورةجديدة:صورةفهذهالمال.

يمتنع
كذلكيعطاهسشمالهكتالهيعطىالذييكوفىأد

فهوظهره.@راءس

المواجهة!مرالخزيانالمكرهالكارههئة

@وبالمالأولاليمينإيتاثهكيفيةولاالكتابحقيقةلدريلاونح@

تخلضإثماالظهر.@راءمن
ال@نحاةحقيتةلا

وحقيقةةالأولالتعبيرصراءمن

ومانستيق@هما.أنالمقصودالحقيقتانوهماالثلي.التحبيرصراءمنالهلاك

واثهالحس،فيأئرهويعمقالمهدئحييإنماالأشكالمنفلكيراء

تكون!كفيكونمابحقيقةأعلم

عراد@@@حد-@م@ل!رو@(1)
عد@ن@

س
ريرص@

سلمشرطعلىصححوموعاته

رديحرحه



@لىطربقهوقطعكدحا،الأرصفيحياتهقضىالذيالتيسفهذا

وي@اجهنهايته،يعرتوالضلال-والإثمالمعصيةفيولكنكدحأ-ربه

فيتوقفبلاالطويلالعناءألهويدركمصيره،
فيدعوانتهاء.ولاانمرةهذه

مىعليهمقدمهرمقاليقذةاله@كويناديثبورا،
وحيى@،والعد@الثقاء

يتقيه.@ابعدهليىالذيالموقففييكرنصه،لبخوبالهحكالإنانيدعو

وهوالمتنبيأرادهالذيالمعنىهووهذاأقصى@مافي@اله@ليصغحتى

يقول.

أمانيايكنأنالمناياوحصشافياالموتترىأن@@@بككفى

هيفإنما
@عدهلي@الذيوالقاءتعاسة.بعدهالي@اليالتعاسة

بقذه@اله@يدعوالذيهووهذاسبرأأ..)ويصلى

هيهات!وهيهات

هذا@لثقيماضيإلىر@جعأالسياقيكرالنعيسالثهدهذاو@مام
لنأنظنإنهأهلهفيكانالؤإنههداإلىلهانتهىالذي

الان-فحننعمفيكان
مع

فيالقران-هدا

والمكان!الزمانفيبعيدا@راءناالأرضحلفناوقدالحسبيوم

الحاضرة؟اللحظةعئا@راءغافلأأهلهفيكانإنهأ

ز@الأ..لهايقدمولاحسابالهايحس@لاالآخرة.الد@رفيينتظرهعئالاهيأ

فيالرجعةظنولوبارئه،إلىيرجعولنربه،بلىيحور،لن@نظنإنهأ
للحسب!ئيئاولادخرالز@دبعضلاحتقبالمطافنهاية

ربهانفالحقبقةبصيرا"..بهكانربهإن)بلىيحورلنأنظنإئه

أئهعارفوحطهاته،بحركاتهعالمابحقيقته،محيطاأمره،علىمطلعاكان

المطافبهانتهىحينكان،وكذلككانبمامجازيهوأئهإله،صائر
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يكون!أنبديكنلموالذياذ.علمفيالمقدورهذاإ

بي@مسر@روهوالتعيسهذاوصبورة
القصيرةالأرضحياةفيأهله

السعيد،@لكصورةنقاللهاالكدح-صهرمنصورةفيلالكدح-المشولة

الجميلة،الطليقة،المديدفالآخرةحياةليمسر@راأهلهإلىينقبوهو

جملسالخالةاالعيدة،
شائة

عناء.أوكدحمر

نار.إلىأونجةإلىل@افوجاالرية،أف@يتابعالقرآنوسظل

هناككانوا@قدالعائدين.المقربي@لاستقساللتحتالتي@الأبو@تغلقحتى

حقوفريقأهدىفريقأنعودون.بدكم)كمامغتربي@:الأرضهذهفي

أتهمويحسبونا@تهدونمنأولياءالثياطيناتخذواإئهمالضلالة،عليه
تهدون

يبرز@يهمهينموقففيالمجرمشويعرضديانه،فيالقرانويمضي

إليكم-أعهدئلمالمجرمون.ايهااليوم)وامتلىواوالتنكيل:التبكيت
اعبدونيوأنمبينعدؤلكمإتهالثييطانتعبدواألاآدم-بنييا

هذا

هذهتعقلون؟نكونواأفلمكبرأ.جبلأمنكمئملولقدمستقيم.صرإط

-59أي@:تكفرو@ك@مبمااصلوها@ليومتوعدونكنتمالتيجهنم

انعزلحاالمجرمود.ايهااليوموامتلىواوالترفيليتلقونإلهم

المؤمنين!عنبعيداهكدا

ونداؤهم
ئخرجوقدفيه.ماالتسكيتمنفيه..@أدميابنيالال@هنا

)و@نعدولهموهويعبدوله،همثمالجةمنأباهمالشيطان

صراط)مذااله@..اعبدوني

رضايإلىمؤدإليئواصل

تكونواأفلمكثيرةأجيالامنكمأضلالديعدوكمتحذروافلم

تعقلون؟
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فيالأليم،الجزاءيعلنالمهينالعصيبالموقفهدالهايةوفي

هذهوتأنيب،نهكم
كتمبماايوماصلي@اتوعدون.كتمالتيجفم

!@تكفرون

يتطردللويطوبه.المخيالموفهداعندالثهديففولا

وتكئمناأفواههم،علىنخماليومعحيب،جدبدسثهدلإذاالعرص

..@بكسب@ونكانوابماأرجلهموئهدأيديهم

وتتفككجوارحهم،عليهموتشهدبعضأ،لعضهميخدلوهكدا

ربهاإلىجلىحةكلوتعودبعضأ.بعضهايكذبوآحادامزقاشخصيتهم

متلما.بارئهإلىعضوكلويثوبمفرق،

القلوب.تصورهمنتذملرهبعجبمشهدإله

فيالقصةوتمضي
وثاهدعليها،والتعقيبكالبديعالتنلسقهذا

ليبدأتقصةفهيمنتهاها.إلىمبدثهاسالقيامة
علىالأعلى،الملأ

الملاثكة-مشهدس
يوم

اللهحلقأن
3

فدلأمماالجئة،وأسكنهما@زوجه1

الجنة-منو@خرجهماالخالة،الكاملةوالعوديةالطاعةمرتبةعنالشبطان

كذلكوتنهي
دي

البدءفبتصلمنمهدعلىالأعلىالملأ

نهايتها.فيالاحتضاروشهدالدنياالحياةفترةبيهماو@ضفانبالنهاية.

نأخذوالآن
العجية:الثاهدهذهاستعر@ضدي

يمالكرالمئوىوبينالمقيموالعذابالأليمالمأوىبينالإنسان

العظيم:والفضل

هذهقصةعليهآدمقصةالقصةهذهخامبجيءوئخبرا

الختاميجيء@زمان..مكانكلفيإنسانكلقصة
الفسوقونهايةوالإيمانالرشدنهايةليفرريجيءحلىما،قويأ

فأماةمهاحهتها:منمهربلاالنهايةهذهبنوالعصيان.
وأئرطغى،من



مناك..(39ك@-النلىعات.أ@@لمأسهيالجحيمفإنالديخا،الحياة

الأولى.الثأةفيوالتقديرالتدبيرغايةوتتجلىوالعوات،المصاثرتختلف
فأفا

سأشملهناوالطغيانطغى..من
وصففهوالقرب.معناه

منأوسعومداهوالهدى.الحقيتجايزسلكل
السلطانفويالطغاة

الدنيا،الحباةآثرمنوكلللهدى،تجلىزكليئمملحيثوالجبروت،

للاخرةحمسبغيروحدها،لهافعملالاخرة.علىواخنوها

معويتعارضالإيمان،بتكاليفيصطدمالآخرةعلىالدنياالحياةفاستحباب
كذلصالأمرولي@الصر@ط.علىالاستقامة

لأدهالآخرة،ئشبحي@

فلاالله.وجهفيهويراعىمعتدلأ،بهاالمتاعويصحالديخا،تصلحعدئل!

الحياة.هدهومتاعالآخرةاسنحببببنالتعارصبقع

@لدنيا-الحياةم@حيخسرونلاللاخرفقلوبهميوجهونالذي@إن

لمحينليالآخرةفصححالمنحرفة-الأحيلةفييقومكما
صلاحيقضياثه

حينيقتصيبالنهوالإيمانالدنيا.هذه
ايخلافةوحسنالأرض.فيالخلافة

الإسلامفيللحياةتعطيللاإئه@طيباتها.والتمتعاستعمارهاهوالأرضلي

ابتغاءوالاسنقامةوالعدلبالحقللحباةتعميرولكنللاخرة،انتظلىأ

الاسلام.هوهذاللآحرة..وتمهدأال@ه،رصحان

يصلماأنيملكونفلاالآحرة،علىالدنياالحياةيستحبونالذينفأفا

ومنالأرض،@سخير@ارالاست@منغاياتهمإلى
منوام،الكلسص

كاياتهمإلىيصلهاأنيملكرنلاواستعباثمم..وغهمالناسامع@ل
هده

بصدونثمومنهداه.علىالاستقامةظلوفيبافى،الإيماننورفي

استقامةلاعوحأويبغ@هاالناس،ويصدونأنفسهميصدونافه.سبيلص

المحه،ميلعنغير@وصدأنفسهمصدفييفلحونوحينعدالة.ولافيها

منيتخلصونوحي@
يظلمما@نيملكونفقطفعندئل!وعدالتها،سبيداستقامة

لهمفيتمبال@سا@الناسيغرواوأنيخدعهاوأنيغش@اوأنيطغماوأن
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الحرام،والكسبالأرص،خيراتالاست@ارمنيبغودهماعلىالحصول

لاومقرمةبلاالناسوتعبيدالأرض،فيوالكمرياءالمرذول،والمتاع

الذينأدرةمنللأحياءوضمانةللحياةضمانةالإيمانمهج

الحياة.هدهبحير@تواستثلىهمالاخرفعلىالدنياالحياةبستحبون

أهملفإفاوضميره.الإنسانيدفيالموازينيقيمالذيهوالآحرةواعتار

كلو@ختنتيده،فيالموازينكلاح@تالدنياعليهاآنرأوالآخرةحسدب

طاغياوغدحياته،فيوالسلوكالشعور@اعدكلو@ختلتتقديرمهفيالقيم

للمدى.ومتجيزاوباغيأ

المكثوفةالجحيمهيالجحييم)فإنهذا.فأئا

يومإلحاضرة.القريةالمبررة
بلىكفرواائذين)وسيقالكبرى.الطامة

و@همنقبلهم7،..االزمر:أأبوابها،نتحتجروهاحتى@ؤازمرأ.جهنم
)وقالبليها:مجيئهمبألمبدبويذكرونهملهااستحقاقهميسجلونخزنتها

عليكميتلرنفكمزسليأتكم@لمخزنتها:لهم
ص

ويخذرونكمربكمأيات
لقاء

@لعذ@كلمةحقتولكنبلى،قالوا:هذاأ؟..أيومكم
على@

لكانرا

لاوتسليم.عان@@موقف
مهبف

وهمومجادلة.مخاصمة

مثوىفشنيها.خالدينجفم@أبو@ادخلي@@يلمتسلمون!مقرون

@دخلوا)قالالتال@:@لئهدفنحى@مامالأول،اننهى@لمثهد

لعنتأمةدخلتكئماوالإنس،@لجنمنتبلكممنخلتتدئممبي

هؤلاءرئنالأولاهم:ئخراممقالتجميعافيهافاركواحتى@ذا@خنها،

تعلمون.لاولكنضعفلكلفال:@لنلىمنضعفاعذابافأنهم@ضثونا
بمافذوقوا@لعذ@بفضل،منعلينالكمكانفمالأخراممئرلاهموتالت
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منخلتفدئممفيادخلواةك@،.3،8الأعرات:أتكسبون@كم

فيو@وليائكمزملائكمإلىانضموا@نار،..فيوالإن@@لجنمنتبلكم

مناوالإنى..@لجن

وهرربه؟عصىالديهوإبليسئي@@لنلى..في

آ@خرجالذي
ومرأنجائه؟ساعوئمن@نوىوهو@لذي@زوجه؟الجةمن3

فادحلوا@ننفيأغواهمومنهويكود@ندثه@أوعده@لذي

صراء!وكلكملىلياء..فكلكمولاحقين..سابمينجميعأ@دخلوا

لجث@لولاءالدنياسفيوالفرقوالجماعاتالأمممذهكنتولقد

تكونكيفالييمفلننظرلتابعها..تبحهاويملياولها.آخرهايتبع

ئختهاأ!لعنتئفةدخلتكئمايخها:أاتنبزيكونوكفالأحقا@

الوليفيهاوتنكرأباماالابنفيهايلعنالتيتلكنهايةأبأسافما

واجتبعو@رلهمةآخرهموتلاحقجمبعا،..نهاائارمحا
ربنالأولامم:اخراهمقالتةوالجدال:الخصامبدأبدانيهم،قاصيهم

@فلرأ..منضعفاعذابافأنهمهؤلاء@ضثونا،

الأصفياءعن@لمثهدويكشفمأساتهم!@رمهزلتهمتجداوهكذا

@مداء؟متاكرونوهموالأوياء،
بعضا،بعضهملعنوبعضا،بعضهميتهم

لهويطب
عليهيفترونكفوا@لذين")رنجامنضر@لجز@"ربنامنا

فيكونبالدعاء!@ليهويتجهونوحده@ل!ينيبرن@لذينوهمبآياته.ويكذبون

@ستجابة؟!أيةولكنللدعاء.@ستجابة@@لجو@

طلبتمماجميعاولهملكم"تعلمونلاونكنضعف،لكلمقال:

!@@لعذ@مضاعفةمن

@لدعاعاجو@بسمعواحينبالد@كلينةعليهم@لمدعوثمتوكأئما

مرقالتهذا@لجزاء:فيسياء..كلنادالمقة..إليهميت@هونممفلذا
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العذ@فذو@فضل.منعلينالكمكانفمالاخراهم.أولاهم
كنتمبما@

اله@!نكسبون

ينتهيو@هذا
الأليم..الساخرال@شهدفلك

فيآخرومشهد
ماهدأعجبم@باضمشهدالأليم..المأوىهذا

بي@والحواروالالفعالبالحركةوأحفلهاالقيامة
وبينوالمستكبري@.الضعفاء

إناوا:اميهبرلئذينالضعفاءفقالجميعا-تهوبرزواوالجميع:إالشيطان

عتائغنونأتمفهلتبعا.لكمكنا
لوقالوا.شيء؟من@لتهعذ@بمن

لاماصبرناعلينا@جزعنا@مسو@هلهديخحم.ال@ههدانا
وقالمحيص.من

فأخلقكم؟ووعدتكمالحق،ؤعدوعدكمالههإنالأمر:قضيلما@لظان
لي.فاشجبتمدعونكمأنالأسلطانمنعليكمليكانوما

تلومونيفلا

بماكفرتإنيبئصبرخي.أنتمومابفصرخكمأناماأنفسكم،ولوموا

عذ@لهمالظالمينإنتبلمن@ثركتمون
.(2،122إبراهيم:أ@ئليم@

الضعفاءمنوأتباعهمالمكدبودالطغاةجمجا..للهوبرزوا

ومعهمالمدلين.
دلهمكشوفونوهممكثوفين.جصيعابرزواالئطان..

لامكشوفونأئهمويحسونيعلمونالساعةولكنهمدائمأ.
يحجبهم

صرالساحةو@متلأتبرزواو@ق..يقيهمولاسقر،يسترهمولاحجاب،
بع

تبعا.لكمكاإنا@ست@روا:للذين@لضعفاءنقالةالحو@ر:وبدأالستلى،

عثائغنونأشمفهل
من

عذ@
@

@لته
شطء؟إ..من

همو@لضعفاء
@لضعفاء

الإنانخصائص@خصعنتلىلواالذينهم

اثهعلىالكريم
والاعتقادفي@لخصيةحريتهمعنتنلىلواحين

اللهلغيروثانوار@لطغاة.للمستكبرينتبعاأنفسهموجعلراوالاتجاه؟
من

الجريمضهوبلعذرا،لي@و@لضعفلثه،الدينونةعلىو@ختاروهاعبيده

يعتزونحماه@لىكلهميدعو@لناصوهوضعيفا،يكونأنلأحداللهيريدفصا

طائعاينزلأنلأحددثهيريد@ومادثه.و@لعزةبه
التي@لحرية-فينصيبهعن
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كنت-ماكائةالمادية-والقئكلىها.يزلأنأوتكريمه-ومناطميزتههي

الآ@مية.بكرامتهوششمسك@الحريةيريدإنساناتستع@دأدتملكلا

أثاوتحبسهوتكلهوتعذبهتؤ@ي@الجسد،تملدأنالقوةتملكهمافقصارى

أنإلآاستذلالها،ولاحبسهاأحديملكفلاالعقل.أفاالروح.أتاالضمير.

والإذلال!للحبسصاحهايسلمها

من
فيللمستكربلأتبعأالضعماءأولكيجعلأنيملكالديذا

منالسلود؟وفيالتفكير،وفيالعقيدة،
اولثديجعلأنيملكالذيذا

لاسواه؟@ودوكافلهمورازقهمخالقهمهوواللهالمحه،لغيريدينونالضعفاء

منما@ي@قية@قللأتهملاضعفاءفهمالضعيفة.ألفسهمالألا@حد@حد.

كلهاهذهإنكلا،مقاما..أومنصأأومالأجاها@وأقللأنهمولاالطغاة،

همإثمالالضعفاء.الضعفصفةيلحقضعفابداتهانعدلاخلىجيةأعراض

اعتزازهموفينخوتهموديقلولهموفيأرو@حهمفيالصعفلأنضعفاء

الإنسان!خصائصبأخص

الكئرةيخضعالذيذافصقلة.والطواغيتكثرة،المستضعفي@إن

@لهمة،وسفوطالروح،ضعفيخضعهاإنمايخضعها؟الذيوماللقلة؟

الإنسان!لبنياللهوهبهاالتيالكرامةعنالد@خليوالتلىلالمخضوقلة

الجماهير.هذهبرغبةالآالجماهيريستذل@اأنيملكونلاالطغاةإن

مذهتنقصالتيهيفالإر@دةأر@م@.لولهمالوقو@علىقاثوةثائمافهي

القابليةوهذهالأذلاء..نفرسفيللذلقابليةعنإلايئ@لاالذل

عليها@لطغاة!!يعنمدوحدها@لنيهي

@لبثس:@لدللالموقفلهذاهذا@لمئهديلتقطالكريمو@لقرإن

نبعأ.لكمكناإنااستكبروا:لئذين@لضعفاءفبقول@لنارفيينحانجون@ذ@أ

7،.4أغافر:@نار؟،مننصيبأكامغنونألتمفهل
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النلىفيالضعفاء@ذنإن
كنواأئهملهميئ@فعلماستكبروا.الذينمع

ولا@ر@ثةلهمر@يلاتساق!غنماكانواأنهمعنهميخففولمذيرلأ@فعك!

منحهم
الفرثية.التبعةوكر@مةالإنسانية.كر@مةالكرامة.افى

عنتلألواهمولكهموالحرية.الاختياروكر@مة
وانساقماتنلىلواجميعا.هذا

انيفكروالمدللا.ةلهميقولوالمو@لحاشية.و@لملأو@لطغاة@الكبر@@@ر@

من@ليهيقوثونهمومالهميقولونهماتدبروايفكروا@نلمبليقولوها.

عماتلىلهمكانوماتبعا،..لكمكاإناةضحل..
وهبهم

واتباعهمالله

كفواكماقاثتهم@ليهاساقهمالار.فيفهما*.عدلهمشفيعا@الكبر@

الباه!سوق@لحباة.فييسوقونهم

ااستكبرولئذينوتبعيتهمضعفهمفيالآخرةمسرحعلىناوالأذلاء

عنامغنون@ننمفهلنبعالكمإثاكناةيسأل@نهم
@ثه@عذ@بمن

من

فهلكبراعحم:أيسألونوألموحسرةوضيقبزسفياولاءهم

أئهمالأرضفييرهم@همكانواكحا@لنارمننصاعنامغنونأنتم
منيمنعونهموأئهم@لفسا@منيحمونهموأنهم@لرضابطريقفيونهميقو

الأعد@ه!وكبدو@لف@@لر

تنبيهمرنالثديدالألمئهموقدر@وا@لعذ@بوتدلعئهم@م

@؟للعذ@)ئاممونحريضهمالقيادة،هذهلهمقياثتهمعلىين

حال.كلعلى@لذلةطابعوعليهمفولهميحكي@لقرآن@ن

مد@نا@قهلوقالوا:@لسفال:أذلكعلى@تك@برواويرد@لذين

نعبرناطعيا@جزكا@م@صر@لهدنجحم!
إ،.محيصمن

هدانا@ثهلوو@لضيغ:@لبرمفيهيبدوردومو
تل@تافعلام

لقدناكمدثههدانا@ولوونضللكم.نهتدلم@ئناوسد؟مصيرفي@)ئاكمونحن



كمامعنا،الهدىإلى
الصلال!إلىصللماحينقدناكم

هداهميسجوروهم

يكرولهقلوكاس@اسبقدرتهالساعةليعترلحونالله.إلىوصلالهم

استطالةالضعفاءعلىويستطيلونوينكرونها،
س

لقدرةحابأيحس@لا

لرجوعوالإصلالالضلالتبعةمنيتهرلون)ئماوهمالحبار.الفاهر

يلمرلاا@هإق@سبحالهقالكمابالضلاليأمرلاواتهالأمر@ه

لالأنفيعلحنهمخمي،طر@منالضعفاءيؤنجودهمثثمبالفحث@اع@.

فائدةلاأئهكماالجزعسجدوى
ار@شولاالعد@ب،حنفقدالصبر.من

الضالي@فيرديجديفهالجزعكانالذيالأوانوفاتحزع،أوصبرمن

لقدا@ه.رحمةلتدركهميحديالدةعلىيهالصبروكانالهدى؟إلى

هامحيص!ولامفرهايعدولمشيء،كلانتهى
ااسنكبروالذيرأولاءهم

وفيوملالة،وبرمصقفييجب@ونهماستضعفو!،بالذينصدراضافواوقد

بينحكمقد@ته@إنفيهاكلإنااسنكبروا:الذينقالالاستكبار:إبعدإقرار

8،.4فر:غاألباد،@

فيكلإئامجأ.ولاناصرأنجدلاضعاتكلإتافيكلإنا
رالضعاف@لكبراءترونوانتملناسفالكمفماسياء.والضيقالكربهذا

ال@هحكملقدصراء؟
مجالولاالحكم،ليلمر@جعةمجالفلابين

منوماالأمر،قصيوقدرتعديل.فيهلتيير
احد

منشيئأيخفف@لبادمن

قصيوقدالأليم،@لثه@عذ@فيوممالنار،أهلأي@انوبعد@لته.حكم

ا@هوحكماثمر،
أرنا@لذيننجنا@العال@ين:رب@لىيتجهونالعباد،بين

اثسفلين،منليكونا@تد@فا،تحتنجعلهماوالإن@،@لجنمن@فلانا

.(29ألصلت:

ماقرنلىهملهمزين@لذين@لمخدوير،حنقمذا@لسؤالفيونثمهد

إلبهااشهىالتيالمهلكةبهذهواغررهمخلفهم،وماأيدجممليى

@قدافاا.تحت@نجعلهماالاننقام:علىوالتحرقالعيف،@لحنقإئه

و@لتزيين!والوسوسةوالمحاثنةلعد@لمو@ثهوفلثالأسفلين،.من@ليكونا
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الأمر،قضيوفدالحسرة.منالكثيبةالحزيةالمشامدهذهظلوفي

نرىعجبا.المسرحعلىنرىوهناالحوار..وسكتالجدل،وانتهى

مسرحيلبىالاعةنراهالغراة.وحاثيالغواية،هاتف@لثيطان..

سحل@،والمستكبرينالضعفاءعلىوشطنالشيطاد!مسوحلىالكهان،

منعليهمأقسىكانربمابكلام
:@العد@

الحق،وعدوعدكما@نهإقالأمر-قضيلئا@لثمبطان-وقالإ

دعوتكمالأ@نسلطانمنعليكملطكانومافأخلقكمووعدتكم

..10لي.فاشجنم

علىهنالتدوشخصيتهو)نلثسبطان!حقاالشيطانإنأفااال@هالله!

المتقدم.الحوارفيالمستكبرينوشخصيةالضعفاءشخصةلدتكماأتمها

صزئنبالعصيان،وأغرىالصد@ر،فيوسحسالذيالشيطانإئه

يطعنهموهولهميقولالذيهوهوالحق..استماععنوصذهمالكفر،
هوالأمر-قضيوقدعليه-ير@وهاأنيملكونلاحيثنالذة،أليمةطعنة

ووعدتكموعد@لحقوعدكمالههانالأوان:أفو@توبعدالأن،بقولالذي

منعليهملهولي@له،بالاستجابةبنعييرهماخرىوخزةيخزهم

ماونسياشخصياتهم،عنتخلوأ@مسوىسلطان،
منالشيطانوبي@بينهم

المححقدعيةوتركياال@طلةلدعونلاستجابواقديم،عداء
بن

مملندالومماالذ

ويدعحمميؤنبهم،ئئم!9ليفاشجبتمدعوتكمالأ@نسلطانمنعيكملط

!"أنفسكمولو@تلوموني)فلاأطاعوه!أنعلىيؤنبهمأنفسهم.لتأنيب

قلمنوعدهمالذيوهومنهم،يدهوينفضبهم،يخل!ثئم

@ؤابملبيهمهوفماالساعةفأماأعمالهم؟لهمفزينلهمووسحسومئاهم،

أتمومابمصرخكمأنا)ماصرخ@ناينجدوهلنأئهمكماصرخ@،
ولاولاء!صلةبينامنومابمصرخيإ..
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بماكفرتإئي@أالإشر@بهداويكفربهإشراكهممنيبرأثئم

نجل!!من@ثركتمون

الظالينإنأوليائه:أعلىيصبهابالقاصمةالشيطانيةحطبتهينهيثئم

عذ@لهم
ئيم!.@

هتفالذيوليهممنلهموياللشيطان!فيا
فأطاعهه،الغوايةإلىبهم

وجحدوه!فكذبىهما@هإلىالرسلودعاهم

نلححونكادوألاستهزاء.السخربةسيهماقدرأليمحزينمهدإئه
التيطان.منسمعواممامعقوثةألسنتهمالعد@بعليهمحقالديرأولئك

مطمحشبئعميانكانواأئهمعرفواالأوان.فاتأنلعدالحقيقةعرفهافقد
كثالووقالوا:الشبطاد:إبهميعبثواللبكالدمى

كنامانعقلأونممع

(10الملك:أالسير،@صحابفي

فالذيوالغفلة.بالحمغوالاعتراتوا@كسارفلةالقول:هذاوفي

جحدمابمثليححدولاالرليء.السوردهذانفسهيوردلايعقل،@ويمع

.9السعيرلأصحابفحقابذنجهم)فاعترفواالمناكيداولئكبه

منعليهمدعاءوهوالبعد.والسحق
فيبذسهملعد@كلترافهمالله

فهمقضاء.اللهمنوالدعاءبوقحكه.ويصدقيابهيؤفيالمالذي@لموقف

وممعذاب.سلهمإقالةولامغفرة،فيلهمرجاءلارحمته.منمبعدون

لهوياصحبة!منلهاوياله،الملازموناليرأصحاب
مصير!ص

عذ@العذ@ب،وهذا
وتمور،لألفاساتشهقالتيجهنمفيالسعير،@

مروعشديدعذ@ب
@نأعلم-وال@هونحس@-@حدأ.يظلملاواثهحقا.

نضهيو@ليله-الإيمانحقيقةفطرتهاوقد@وعبربها-تكفرالتيالنفس

الوجيفياعتبلىالهاتجعلصفةكلسفرغتكماكلمنفركت

مكانهاو@رتكاسنكسةإلىانتهتوقدجهنم.بهتوفدالذيكالحجرفهي

فر@ر!ولامنهانجاةكيرإلىالنار،هذه
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وارتكاس:انتكلس

كلليوترتكستنتكستظلالأرصفيتهتديرلاالتيالصإد

جهنميةمنكرةصورةشيعة،مسيحةلشعةصورةإلىتتهيحتىتعيشه،يوم

فيسيءيمائلهالاصورةنكيرة.
وشناعنها.ومسخهاشاعتهافيالكونهذا

شيءفيهوكلبحمدربه،سيءيسبحوكلمؤفة،روحهشيءفكل
هذا

هدهعداماالوجود.محورإلىثدهاليالوشيجةهذهوليهالخي@ر،

المفلتةالثلىثة.النفوس
الجاسيةالريرة،الآبدةالوجود،أواصرمن

كلهال@يفيمكانفأيالنفور.الممسخة
الصلةمبتيتةوهيإليه،تتهي

الحاردة،الحتلحظة،التغيظةجهنمإلىتتهيإئهاالوجحد؟!فيشيءبكل

الموسلتلكيكنلملعد@نكر@مة،ولكلحقولكلمدىلكللمهدرةا

كرامة!ولاحقولامعنى

عنويعرضونلأنفسهمالضلاليبغونمنهموأهلهاجهنمحصبإن

ثونهاولصرمموسمعهمقلربهمويغلقونالإبمان،وم@يكالهمدىدلائل

بها،يفقهونلاقلوبلهموالإن@.@لجنمنكيرألجهنمذرأناولقدإ

كالأنعم،أولدبها..يسمعونلاأذانولهمبها،ئبصرونلا@يهنولهم
1الأعرات:أ@@لغافلونهماولكأضل..همبل 7.،9

مهئأونوهملجهنم!مخلوقونوالإن@الجنمنالكثيرينهؤلاءإن
كذلك؟بالهمفمالها!

اعتبلىان:هناك

ونعائرالخلقهؤلاءأنالأزلياقهلعلممكثموتأئهالأول:الاعتار

بلىجهنمبهيمتحقرنالذيبرصز@لعملإلىيحتجلاوهذاجهنم..@لى

علىمتوقفغيرمحيطشاملسبحانهاللهفعلملهم.@لفعلي@لو@قععالم

عالمفيالفعلبعدهايثأحركةعلىولازمان

لاوبزمانيتعلقلاالذيالأزلي.-العلمهذا@نالئفي:والاعتبار
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إلىالخلائقهذهيدفعالذيهولي@الحادث-الجادعالمفيحركة
همإئماجهنم.بهنسنحقالذيالضلال

لاقلوب)لهمالآية:فنصكما

فهمبها،يمعونلاآذانولهمبها،ئبصرونلائمينولهمبها،يفقهون

@ىحاصرةوالهدىالإيمادودلائلبيفقهوا-أعطحماالتيالقلوبيفتحوالم

لموهمالمكوفة-والبصائرالمفتوحةالقلوبتدركهاالرسالاتوفي@ل@حد
ليسمعواآ@الهميفتحهاولمالكونية.اللهآياتليسصرواأعينهميفتحوا

يتخدم@ا..ولموهبحماالتيالأجهزةهذهعطليالقداكهآيات

@يقدرهلهايحريالتيسبحانهاللهثيئةإن
الإلالي،الكئىهدا

هي
معوذل@والضح@.للهدىمزثوجباستعدادالكائ@هذايخلقأن

المسيزالعقلإعطائهوحإليهاوالاتجاهالواحدةالربربيةحممةفطرتهإيدل

تعطلتابتالفطرةلإيقاظبالئاتالرسلإرسالومعوالهدئ،للضلال

المزصج@الا@شعد@فلككلهذل@بعديبقىولكنضل.اب@العقلوهداية
قدره.لهاحرئالتياللهمثئةولقبه،الإنانخلقالذيوالضلالللهدى

يحامدسبهدايةاللهقدريجريأنالمئيئةهذهاقتضتكذلك

ا@هما@ودعهيتحدملامنللضلالكذلكاللهقدريجريو@نللهدى.
من

أعطاهوماعقل
فيالمبثوثةالايات@ر@@@فيوالسمع@لرؤلة@جهزةمن

بالهدى.@لرحبةالرصل،رسالاتوفيالكون،صفحات

ويقعسهاها،ينحققولااللهمنئةنتحققالحالاتكلوفي
ما

يقع

وماهكدا.اللهشاءالأ@نهكذاليكونالأمركانوماسحله.بقغلابقدر@لثه

أخرىئئةالوجوهذافيفليىقدر@لثه.يوقعه@لأ@نليقعشيءكان

ينشءدثهقدر@صلا5قوةناكليىأئهكماالأمور،وفقهاتجري

ويقعنجفسه،@لإنانيتحركالبهيرة@لحقيقةهذه@ار@وفيالأحد@ث..
له

شاءفليكفر،ومنفيؤمنشاء@فمنأيضا..و@لضحل@لهدئ.منمايقع

9،.2أ@لكهف:
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لاقلوب)لهمالهدىعلىالعمىاصتحواالدينهموالغافلون

إنبها،..يمعونلاآذانولهمبها،يبصرونلاأعينولهمبها،يفقهون

عنالغافلالقلص
ولايرىلاقلبوارتكى.اشكىقلثوهديهال@هطاعة

وشههاته،ولذائذهمتاعهوالىأبناثه،والىماله،والىذاته،إلىإلأيتجه

5ديعدفلم

متسع
كايةويجعلهاالثواكل،لهدهيتعلالديوالقلبدته.

لاحيانه
ويمليعملة،فيزدادالله،أمرعريغفلجرم

هوفبماالشيطانله

لهوئزين@يه،
دتهأعذ@مالقىويديه،ليىمنالأيامتعلتخىعمله،سح

جهنم..خلقمنلأمتاله

@ضل،ممبلكاثنعام،)أولئكتدبرون.لاغاللينعاشحالقد

الغافلون،..همأولئك

الجافوليالكودفياقهآياتمنحولهمعمايغفلونوالذين

عحايغفلرنوالذير
الله..يدفيهايرونفلاوالغير@الأحد@منبهميمر

@ماتهديا.فطريةاستعد@ثاتفللأنعامهمبلكالأنعماولك

الملتفطة.والأذنالمبصرةوالعي@الواعيلالقبزؤدوافقدوالإنىالص

غافلبنبالحياةمروا@ذاليدركما.وأسماعهموألصارهمقلولهميفتحوالمفإفا

لاوودلالاتها؟ئاهدهاأعينهمتتقطولاوغايانها،معانيهاقلولهمتلتقطلا

الموكولةالأنعاممنأضليكونونفإلهمو)يحاءاتها..إيقاعاتهاآفانهمتلتقط

بهميجريجهئم!فوءمنيكونونهمثتمالفطريةاستعداداتهاإلى

قفونوجعلتلك،باشعد@الاتهمفطرهمحينثيئتهوفقإليهاافهقدر

كما@كانوا-هذا.جزائهم
كفوا!نذجهئمحصبالقديم-اللاعلمليهم

تحسوىغايةمنالأرضعلىوحودهمفييروالمالغافلونمؤلاء

أمحئد:لهم،ثوىو@لنلراثنعلم،تكلكماويكلونيتمتبونةوأكل:

1 12.

ظحلويلقيومعالمه،الإنسانسماتبكليذهبزري،تصيروهو

عنتعففوبلاتذوق،بلاالغليظ.@لحيوانيوالمتح@لثره،الحيوانيالأكل
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لهصابطلاالذيالمتحإنهأوجميل
لاواحتيلى،منولاإراثفمن

راحولاتقوى،منعليهحلىس
عنه

@يتتحققوالححوانيةضمير.من

@هاككادولووالأكل،المتع
اختيلىفيمدربوصللطعوم،مرهفقى

والئراء.النعمةليرتديالناشئينلكتيرسهدايتفقكماال@تاع،صنوت

هداولي@
يملكالذيالإنسادحساسيةهوالمقصودإئماالمقصود.هو

صالله.عدالطيبيخلىفهوللحياة؟خاصةقيملهوالدي@رالمحته،نفسه

الحياةتحسبولااللدة.هتافيضعفهاولاالثهوفضغطيخضعهالاإر@ثة

لاومايبعفيماتقوىولافلكبعدهدفبلاقاع،وفرصةطعام،مائدةكلها

وهدفاإر@ثةللإنسادأنوالحيوأن.الإنسان@ينالرثشيالملىق

المتلقاةالصحيحة،أصولهاعلىيقعللحياةخاصاوتصورا
من

خالقالله

وأهملحنسه،المميزةالإنسانحصائصأهمفقدكلههذافقدفإذاالحياة.
وتتعوا)كلواجهنمفوءم@يكودهوئنمألثه..كرمهأجلهامنالتيالمرايا

كلها7(،4-46المرسلات:أ@للمكنعينيومئذويلمجرمون.إثكمقليلأ

الدارنلكفيطويلاوئعدبوالنحرمهاالدلبا،الدارهذهفيقليلأوتمتعيا

الغافلالإنسانلذلكالبائروالمصيرو@لتعاسةالشقاء

المعوس!الشتيلهداالمدخرالويلهناكالمطموس..

)إنيتدل:لنالذيالمصيرلهذاخوكيدتقريرليالقرانويمضي

@أبو@لهمتفتحلاعنهاواواستبهربآياتناكذبوا@فلبن
يدخلونولا@لسماعه

منلهم@لمجرمين.نجزيوكذلك@لخياط،سمفيالجمليلجخقالجنة

4الأعر@ف:أ@لظالمين،نجزيوكذلككو@ش،فونهمومنمهادجهم

41).

بتصورفقفو@ونك
مشهدالعجيب..المشهدهذاتثاء@مامما
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الجمللمر@رالصغيرالفذلكيفتحدحينالإلرة.ئقبتجاه@لجمل

لهؤلاء@لسماءأبو@بتفتح@نفقط-وحيئل!حيئذ-فانتظرالكير،

يدخلوا@لىوأنالأو@ن-فاتوقدتربتهم-@ردعاعممفتقل@لمكذلين،

فهمالخياط،سمفيالجمليلجأن@لىالآن،ئئاالنعيم!جنات
هنا

في

طلبووتلاعنوا،فيهاوتلاومهاوتلاحقها؟جمبعافيهاتد@ركيا@لتياللى،

وكذلكللأولياء!أالأولاءطلبهماجميعأونالواالجزاء،سحلبعضبعضهم

مهاد،جهنممنملهمالنار:فيهيئتهمإيكئثم..9@لمجرميننجزي

يدعحه-فر@ش،تحتهممنجهنمنارمنفلهم@ش،..نرتهمومن

أغطيةجهئمنارمنولهممريع!ولالبنولامهدهوومامهادا،للسخرية-

هموالطالمرن..9الظالمينفجزي@وكذلكف@هم!منتغامم

الغافلون..همو@لظالمونالمجرمون.هموالطالمودالغاوود..

اللا،بآياتالمكذبونالمئمركونهموالطالمرنممو@لطالمون

القرآن.تع@رفيمتر@د@ةأوصافكلهاعلىالكذبالمفترون

@الحجارة..النلسوقوثماالتيجهئمالكفاية!ففيهاجهثم!مذه
جهنمإبلي@وجنودفيها@لغاوونيبهكبالتيجهم

@لحطمة

تمئزتكادالتيجهنمتذر.ولاتبقيلاالتيجهئمإلأئدة.علىتطلعالتي

ماجهئم،في@العذ@فأهونالقوياللهعذ@بجهنمالغبظ..من

منيرئ
عنالبخريروئلقدعذابا.منهأشذأحدأأنبالته-والعياذفاقه-

تديه@خمصفيرجلعذاباالناراهلأهونإنقال:إأئهيكل@أدثهرمول

بالقمقم،،@لمرجليغليكمادماغهمنهمايغليجمرتان

منعذاباالنرأملأهوننال@رواية:وفي
نبممنوشراكاننعحنله

وإنهعذابا،فه@حدا@ئديرى@نماالمرجل،يغليكماثماغهمنهمايغلي

عذاباإلأهونهم

رصيصير-@لسارسصصجعه@يسلمرو@ه(1)
عه-@ث@
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م@مكرولامث@هدايكل@اللهرسوليصور
متاهد

مشهدوهوجهم..

هاحقا،رعيب
هاحاضرالمئهدذاهو

النارأهلأهونذاهو

منعذابا
لمحماغهيغلينلى!م@نعلانله

يغليكماثماغهيغليشدنا..من
رب!!!بارحمتكبحددمافاحامية!نلىالمرجل.

لحمهتلتهمالارالمكروب،هداجسدفيفوةكلإلىتصلالنار

عذ@إنهوأعصابه..وعطا@ه
النارأهلأمونإئهمحيفمروع@

ليويصليأليموهوعذابأ..
ماالألم.ثوجاتأقصىحسه

ئحداأنيرى

عذابا.لأهونهمو)نهعذابا،منهأشد

كفرواالذين)إنالفرآدةهيئتهموصفمنحالفكجفمغيث!يا

غيرهاجلودابنلناهمجبيعصمنضجتكئمانارأ.نصليهمسوفبآياتا

.(56الشاء:أحكيما@ايزعزكان@لنهإنليذوقوا@لعذاب

الجلقالمنبج.السعيرعنيفامشهدأيرسمالقرانإن

منالاحتر@طليعودبدلت.نضجتكفماالمعذب@.المشويةالناضجة

جديى..منالألمويعودجديد..

رؤوسهمفوقمنئض@ثنلى،منثابلهم)قطعتشحالكيف

كئماحديد،منمقامعولهموالجلو@بطينهمفيمابهئصهر@لحميم،

@لحريق،عذ@بوذوقيافيهاأعيدواكم-منمنها-يخرجوائنئر@دوا

9،.1الحج:أ

ثيابهيم،@ننلىتكونحينالمعذبونأولئكمشهدمجف.مريعمشهد
النارمنثيابهذهصاخب،عنيفمشهدائهولحومهم..جلثصموتسيل

مابهئصهرالرووس،فوقمنئصثسنحميموهذاوتفصل!تقطع
في

@نار،حديد@حمنهمنسياطوهذهالرؤوس.علىضئهعندوالجلرد@لبطون

العذ@هوومذا
الومجمن@لمجرمونفيهبالطاقة،ويتجا@زيثتد،@

يرلمحرناولاءهموهاالغم.منبالخروجيهمونالأليموالضربو@لحميم
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هاالحريق.@عذ@وفوقواالتأنيصويمعونلعنف
محيطةجهئمذيهي

بغناهميوملالكالرين،
العذ@

ومنفوقهممن@
ويفول:@رجلهمتحت

فاته،فيمفزعمشهدإنه5العنكبوت.أ"تعملونكتمماذوقوا

المرير.والتنبالمخزيالتقريعيصاحبه

غافلوهوعليهتطبقأنوتهمجهنمبهتحيطمنيستعجلفأتى

الئمريدفهخيرموىمئسيصاوياويفوون.إليهايصيرونمخدوع،

1الرعدأجهم،ومؤاهمالحسابسحلهم)أولئك مأواهمة8

جهنم
7،..9الإسراء:أسيرأ،زدناهمنجتكلما

عد@حلقاتإئها
لدأالحلقةانتهتفإذامكرولة،لاهثةرهيبة@

أشدجديدةحلقةعاحلتهمالمكروبةاللاهثةأنفاسهميستر@ونالظالمون

متكالاقلقأللدنيايعيشفالذيوهكذاورعبأهولا
علي

ما
الأرض@في

ئمالكبرى،يصلى@لنارالذيةالأشقىفلكفهوالصغيرالثأنلهداكادحا
.(12ةالأعلىأيحيا@ولافهايموتلا

وعدم@والاضطر@القلبئونرىلالألمتطقجهئمفيالمثاهدونكاد

جهنم،نارلهمكفرواالؤو@ئذينحال:علىالاستقرار
عليهميقضىلا

ثث@.ألاطر:عذابها"منعنهميخففولافيموتوا،

كلنجزيثكذلكتناللابالموتالرحمةنلكولاهذهفلا

بضخامتها.والكبرىبحدتها،والكبرىلدتا،الكبرىجهئنم

طعمفيجديمئهوفلايطول.فيهاالكفورالشقيالظالمبقاءيمتدحيث
يتطفعالديالخالد،العذ@بهوإئما@راحة.أمنفييحياهوولاالراحة،
اللهعدعنالكبرىالأمنيةإلىيتطلعكماالموتبلىصاجه

عمر-لن

إلىاد@"أ@لبذا@ار@ثرو:أافهرسولقالقال:عنهما-اللهرضي
لي@يحعلحتىبالموت،جيءإلى@لئار.الئلىوأهلالجئة،

والنار،الحئة
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فيزد@دموت،لاالئارأهلياموت،لاالحئةأهليخامنادةيادئئمفئذبح،

"حزنهمإلىحزناالئلىوأملفرحاالجثةأهل

وشثر،ويذربهيذكرالمكرر،القرآنحديثهوالقيامةحديثإن

ى،والت@والتقوىوالخشيةالحساسيةالضمائرفيبهوليستجش
لئركحا

يستحييثمومنوالتطلع.والارتقبالرجاءله
لاوتميتفلاالضمائرهذه

فينراهاالتيالعميقةالصيفةالإيقاعثتمذهكانتثئم

نوافذهافتتفتحونرتجف،لهاتهتزالإنسانفطرةأداللهيعلمالتيالإيقاعات

للتلقيوننأهبوتحيا،وتتحركفيها،الاستقسالأجهرةونمتيقظ
تلوهاا@تهآياتتلكالحقيفةأتمثلأنهاعلىفضلاكلهفلكوالاستحابة..

.(6الجائية:أيؤمون،وأياتها@تهبعدحديثفبأيبالحق.عليك

هذه
هيالجحيمفإنالذنباالحياةوأثرطغىمن)فأفاالحفبقةهي

ويحاطبالعقول،ويوقطالقلوب،يلمصالحكيمةبآياتهالقرآن

يؤمنأنفيرجاءفلاالأياتبهذهيؤمنلمفمىالمباشرة.بلغتهاالفطر

جهنمزبانيةالآتوتظهفلنالموحهة@الإشلى@هذهتوقظهلمومنبسياها؟

ه@(.القمر:أسقرأمسقفوقواوج@همعلى@نارفييجونيومة

@إن
تبلغلنحقيقةأية@دالقرانفياطهكلاميبلغلنكلام@

ياته2واتهبعدحديثفبأفيواليقينإوالوضوحالثبوتفياللهحممة

يؤنون؟!..

رملمي@لكل@حرحه(1

ليالأحر@ليوم5كتدلى@الية@@لمصول@هكل(2)
@ملحهئه@اصمة5@لقرآناطحل

حهمبر@لاس@@"،@س
@ملضر@ى@لارا،@مل@طعم@لل،@ملبخة15،

ثيو@لك"ونلمة@ا،وعلا@ونزم@إكلو@@لر،
م@ى@لارا@@لحم@@لط
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لكل!)ويئوالتنكيل:التهديد@لأيزمنلاسمنيليقلاوهنا
أئيمأناك

يسمع
@بعذ@نجثرهيسمعها.لمكأنمسنكبرائصرنمعليهئتلى@لتهيات7

."@ليم

والأثيم:الكذب.علىالماردالكذ@بوالأداك:اله@ك.والويل

منلكلشاملواقهديدللإثم.المقارفةالكثير
صادرتهديدوهوصفته.هذه

س
الوعدالصادقوالدمار.الهلاكعلىالماثوالدلى،القامرالقويالله

مرهوب.مفزعرعيبنهديدفهووالإنذار.والوعيد
آيةالأثيم.الأفاكهذا

علىويتعال@الحقعلىوش@تكبرالباطلعلىئصرإنهإئمه،وعلامةإفكه

يسمعالدأمعاللائقلالأدبيتأبولاوشرعه،اللهلأوامرالخضوع

يسمعها،.لمكأنمكبرأئمرثمعليه،تتلى@ده@أيات

إلامكة،فيالمركينمنفريقصورةأئهاولرالبغبضةالصورةوهذه

منولينالأرض.فيفكموغدأ.اليوآوتتكررجاهلية،كلفيتتكررأئها

لمكأنمستكبرائصرثمعليهتتلىاذآيكيسمعمنمسلمون،إئهميقال

باطله،علىتعاونهبرلامألىله،معتسيرولا@لصتوافقلالأتهايسمعها،

لهننمشىولاشره،علىتفرهولا
ئليم(..@بعذ@فبثرهانحاه!إى

فهيللخي@روالثارة
لاكانفإذاللسخريةها

الويلفليأتهالندير،يسمع

والتحقير!السخريةفيزيادةالئير!صوتفيالمنظور،

علم@افاإ
شأ

ويعرفيعلمهاأنبعدهزوا@..اتخذهاأياتنامن

الحاهلياتفيمكر@رةكذلثصورةوهيوأنكى.أشدوهذهمصدرها.

منمسلمرن.إنهميقالمنوبينالنلس.ئنوكموالأخيرة.الأولى

بؤمونومئنمنهاللسخريةماثةوئخذمايعلمها،التيأللهبآياتبستهزع@

إليهاوالحياةالنلمىيرجعها@مرأنيريدونومنبها؟

لمنالمنلسبالجزاءهيفالمهانةمهين،..عذ@بلهمأولئكإ

يعلمها.وهوا@هبآياتيستهزع@
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عذ@وهو
فيولكنهبعدآنياموعدهكانوإنقريب،حاصر@

مقم@ه@ةورائهم!من"ولفظ..@جهنمورائهم)منموجي:قائمحقيقته
يتقونههلأنهمولا@رائهممنلأئهيرونهلاأثهموظلاله..معناه.فوقظلاله

في
سيقعونفثميفوتهمولاعه،غملة

كهميغني)ولاشبئابنافعهمطكواأوعملمامضاشيءولي@
ما

لاهاءصلح-ولو@عملهم-أولياء@،اللهدونمناتخذواماولاشيئاكسبوا

زائلوملكهمإيمان.منأسلم@غيرعلىقئموهومنه،شيءعلىيقدرود

ونجداأعهاناأوآلهةال@ه-@ونمنوأولياؤهمغناء.فيهثيءمنيصاحبهملا

أئهفوقث@..عظيمعذاب)ولهمشفاعةولانصرالهميملكونلاخلانا-@و

جسيمالمهالة،يقتضيقبيحاللهبآيكالاستهزاءفيحجرمهممهين.

التعديب..جسامةيقتضي

إلىوانتهىيقين،علىجهنمفاستحقواالغافلينهؤلاءأمرتقررلقد

النارنتلظىكمااشتعالأ،وتزثادبهمتتلظىلجهنم،حطبايك@واأن

1الجنأحطبأ@لجهنمفكانوا)وائا@لقاسطونبالحب 5

@خطو@اتبعبراالغانلونالظابمون.المفسدون.الجئرون.هؤلاء

لجهرفإئه@لشيطان@خطو@يتغوبنالمشؤومأطريقهاتبعوا@لثيطان.

0(21النور:أوالنكر@يالفحشاء م@أبيهموعدوعدوهمخطحاتاتبعها0

@يقو@هوذاها

فهمالمستطير.الثرهذاإلىجهنمإلىالشيطانم

العذ@الكبير.@العذ@فييتقئبون
صذق)ولقدالعظيمالمهب@ى.الأليم@

علىفدرتهفيظةعليهمصذقأسبأة.2(..فاتبعيه،ظةإبلي@عليهم

مصبر.شرالىصموقا@فأغواهم،غوابتهم

هتصالذيوليهممنلهموياللشهطان!فيا
والضلالالغوايةإلىبهم

فأطاعع.والكفرانوالجحرد

هذهإنالسادرينأالغافلينهؤلاءيوقطالكريمالقرآنو@مضي
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فيالإنسانيزالوما2،9الدهر:أشلا@ربهإلىائخذضاءفمنتذكرة

يتوبون)أفلاالرحمةلفسهعلىكتبسبحانهواللهمتاحة،والفرصةالطريق

4،.7الحائدة:أرجمأغفورواللهونهويعفراق@لى

فيالثلىثينالنلسيطمعسبحاله@هوممتحأ،النولةببموذاها

ا@هفإنوأصلحظلمهبعدمنتاب@منالأوأنفو@تقبلورحمته،مغفرته

ثث@نفسه،يظلما@وسحيعمل)ومن9(،3المائدة:أعليع@يتو@
1الاء:أرحيمأ،كفورااللهيجدا@تهيشغفر التيالتوبةإن(10

نفسهعلىلكتبتمضلوالتياكه،يقبلها

النفس،تصدرمنالتيهيقبولها

منالدمهزماقداخرى،نثأةانئئتقدالنف@هذهأنعلىفتدل

أشدي@رجأ@رجهاالأعماق،
فسحةفيوهيوأنال@عاستفاقتحتى

مى

حقيقيةونيةالتطهر،فيحقيقيةرغةواستجدتالأمل،منوبحح@ةالعمر،

افهصرأطسلوكفي

ومآبأ.مرصادأجهمتكوناننجلمآلاربهإلييتخذأنشاءلمن
رأينا.الذيالنحوعلىوتترصدتتظرهفحهنمبالجيد،لي@@والعد@

يخظريومقريبا.عذاباأنذرنحم)إناقريب!وعمرقصيرة،رحلةكلهاوالدنيا

4الئبأ:أنرابا@كنتلبتنيياالكافرويقوليد@هقدمتماالمرء

الوجودعلىالعدميؤلرالكافريدعبحبثالهولسعذ@بوهو

عروب!ضائقوهوإلأبقولهاوماكنتليتني@با

ومصير:مصيربينالحياة

المحسوقلبمنهجعل!والاستقامةاليسرهيالإيمانحياةإن

ثمومننبضة،وكلنفسكلفيآلاعهويحمىعلبه،يداثهيستشعر
ونعمائه.ائهآلاءجانبإلىطاعاته،كلوشتقلعباداته،كليستصغر

ماعرهبكلويرقبوعظمته،اللهجلالفيهةضبكليتعرهوكذلك
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وشعربالصحل،يسنثحربالهية،ثئموسحوله،منثيءكلفييدالله

ديمقصروهواللهيلقىأنوشفق
ولموطاعة.عبادةحقهيودهلمحقه،

@،الخير@فييلىعودالذي@هموهؤلاءوشكرأ،معرلةعليهايادي@يقارب

التطلع،ولهذااليقطةبهذهالطليعة،ليفيالونهالهايسبقودالذي@وهم
ويحبونغمرةفييعتونالذي@اولئكلاالطاعة.وبهذهالعمل،وبهذا

ئشدرجالغافلكالصيدلالخير،مراثونبالنعمة،قصح@ون@أنهملغفلتهم
يغمرهمكثير،الاسفيالطبرهذاومثلالمغري.بالطعممصرعهإلى

يلاقراحتىالغر@ر،ويلهي@همالغى،ويطغيهمالنعمة،وتشغلهمالرحاء،

والتيالسسلم.قلبعلىالإسلاميفرضهاالتياليفطة

الطاقة؟فوقأمراليستالقلو@،فياستقرارهبمجردالإيمانبشحيثها

الاشئةالح@اسيةهيإنماالاستطاعة.فوقتكليفاوليست
لالثهالعورمن

الإنسانية،الطاقةحدودليوهيوالعلن،السرفيومراقتهبه.والانصال

كتابولديناوسهاالآنفسانكلف)ولاالوصيءالورفلثفيهايثرقحين

وهمبالحقبنطق
6المؤمنون1يظلمون،لا 2

لقد
شرع

منبعلمماوفقالتكاليطالله
وهوالنفوس،استعداد

لاماشحميلهمئظلمونلاالطاقة،حدودفييعملههماوفقمحاسهم

محلفيمحر@يعملحنهماوكلممايعملون،@ثيئآيمحسهمولايطيقود،

الحلسيى.خيرواللهمنقوصغيرظاهراويبرزهبالحقأ@نطق

إيامعإلايح@ولاالله،إلألهدفلاعليهاللهرقابةيثعروالمؤمن

إلىطريقهاروحهوتجدثنى-.كلسوجدانهويتطهرمعناه،إلأيتذوقولا

الأوالأشخاصوالأشباءالقيمتتضاع@وعدئفمثواه.القلبويعرفبارئها،

منوئنابافهأمنهايتصلما
فإنالهوى.عنونهى@نفسربهمقامخات

(441@لئوعات:1ير@لمأ@ى،@لجنة

5 2



جكلعيهاأقدمفإذامعصيما،علىيقدملاربهمقاميخاتوالذي

فيفظلوالاشعفار.الدمإلىالجليلالمقامهداخوفقادهالريضعفه

دائرة

هوفالهوىالطاعة.دائرةفيالارتكازنفطةهوالهوىعنالض

البلوى،أسلىومومعصية.وكلنجا@ز،وكلطغيحن،لكليالقويالدايع

سلفالجهلالهوى.قلمنإلأالإنسانيؤتىانوقلالر،وينرع

هوالعلمبعدالهوىولكنعلاجه.
شاقحهادإلهتحتجالتيالنفسآفة

لعلاجها.الأمدطويل

منهبحعلالذيالهوىالمتقلب.الهوىمنالكريمالقرانويحذر

)أفرأيتبالثه:والعيادبعد@اهتداءلاعلالاليضلبنعئدهالهأبعضهم

.(23الجاثية:أمو@م@اتخذ@لههمن

حينالئريةللنمسعجيبأنموذجايرسمالمبدعالقرانيواقدير

وتخضعهما@تتعبدوحبنالمتقلب؟الهوىوتنبعالئاش@الأصلتترك
الهاوتقيمهوتحركاتها.وماعرهاوأحكامهاتصوراتهامصدروتجعلهله،

والفبرل.والتسيملالطاعةالمتقلبةإشلىاتهنتلفىعليها،مستوليالها،قاهرا

يرسم
عجبكاثرإنهأفرأته؟ةشديىاستنكارفيمنهاويعخبالصورةهذه

برحمتهاللهيتد@ركهفلاالضحل،يستحقوهووالتعجيب!الفرجةيتحق

المريض!ههاهبنفدوهوللهدىمكاناقلبهفيأبقىفماسحانه.

@لتيوالمد@ركالنور؟منهابدخلالمنافذ@لتيفيهانطمستلقد
@لعباثةطاعةللهوىبطاعهضالإلو@@@ثو@ليهوتعطلتالهدى.نهايشرب

وا

من/
وتلالفيضة.الهوىدفعات@مامالصلبالحاجزهوء

بينهما@لياقيجمعثئمومنالهوى.لمحفعاتالحاجز@ممهذايخريثتأن

العليمالمىهذهخالقهوهنايتحدثفالذيو@حدة.آيةفيالقرآني
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أيرويعلمومحنياتها،ثوولهايعلمالديوحدهوهوبدوائهاالخبيربدائها،

ومخابئها!مكامهاليتطلىدوكيفوأدواؤها،أههاؤهاتكمى

صحانه-لهر-الهوىنفهفييشتحرالأالإنساناللهيكلفولم

ويمكويكبحهايمهاهاانكلفهولكنهطاقتهع@حلىجهذاأنيعلم

فييستجنوأدلرمامها.
العطيمالحليلربهمقامم@الخوتبالحوف.هذا

هيالجنة)فإنومأوى:مثوىالجةالئافالحهاد.بهدالهوكتبالمهيب.

كدلكوقيمتهالحهاد،هذاضخامةيعلماقهأنذلك
لي

خاف)ولمنالأسنى.المقامإلىصرفعهاوتقويمهاالثريةالنفىتهذيب

.(46الرحمن:أ@جتانربهمقم

كلهفل@عالية.مرتبةثيلمريقوالتكريمالمقاممذاالقرآنويذكر

منجزاء
لذلكدلع@،ير@ربهأنشعرأيرا@كأئهوعبدهربه،مقامخاف

سالإحانجزاءفنالواعيماللهرسولوصفهاكمااحانمرتجة
عطاء

..(47لرحمن:اأ@الاحسانإلألإحسانا@جز@)هلالرحمن

يهدهدالذيالقربهذاطمأيةوفيالإف@،الاصهذاظلوفي

إنألاالقرآليإالإعلانيأتيالندي@..الرحمةلل@ساتالو@حفالقلب

لهمبتقون.وكانواآمنواالذينيحزنون.همولاعلهمخوفلاا@تهأوياء

الفوزهوفلكا@تهلكلمكتبديللاالاخرةوفيالدنياالحياةفيالثرى

أيون@026،.9العظيم

معهمواللهيحزنونأواثهأولياءيخافوكيف
وفيشيءكلفيهكذا

الأتقياءبهالمؤمرنالله،اولياءوهمسكون؟أوحركةكلوفيعملكل

يئقون@.وكانواآمنوا)اثذينوالعلن:السرفيلهالمراقبون

@رلياعه؟لأنهمباذاتصالعلىوهميحزنون.وكيفيخالونكيف

إنهلاالآخرةوديالدنباالحياةفيلهمو@لبثرىيخافون،ومميحزنونوعلام
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هو@لفوزثؤلكالله-لكلماتتبديللابتبدل-لاالذيالحقال@د

الإيمانالمزمنه@هحقهمالسياقعنهميتحدثالذيناطهأولاء

هووالعملالعمل.وصذقهالقلبديوقرماوالإيمادالتقوى.حقالمتقون

هكداعه..اثهنهىماواجتدبهاللهأمرماتنفيذ
معنىنفهمأنيجب

لحه.الولاية

ابتهمععاشهاوواقعا.فعلأالقرآنمعيعثونالمسلمونكانلقد
م@حافوامحسيسأ.واقعاالأخرةمععاكتسمامقامه.بخافون

جهنم@عذ@

و)نهوتحرق.تسريوهيالنارصوتإليهمينقلبالقرآنيسعرونوكانوا

يتفزعلصوت
فيهاويعيثونالآخرةيحسونكالوالقدويفعر.الجلدله

فعلأ
ثتمومنفحسب!فيهاريبلاآتيةكأنهالافيها،كأئهمهم

اليومهداهولصوحوفهمالأيهد.الرعيدلهذاالمزلزلةرجفتهمكانت
لرعيبالمزلزلا

ها
اقهإلىيت@هونإثهموطمعا@..خوفأربهم)يدعونأولاءهم

في
والرجاءاقهعذابسالحوتوالرجاء.الخوفيتنوعهاطمعوفيخة

معصيتهمنالخوتليرضاهفيوالطمعغضبهمنوالخوترحمه.في

منوأماتوفيقه.،ديوالطمع
فإنالهوى.عنونهى@لنفسرئهمقامخات

@لمألكمه.هيالجنة

وليىالارتفع.وبهذاالجهاد،وبهذاالهي،بهذاإلانالإلسانإن

مركبهذاأنبحجةثوكها،إلىجهاذبهوإطاعةلهواها،نفسهبتركإنسانا

حفالذيطبيعته.لي
الذي،دعهاموالهوىلجيشانالاشعد@دنفسه

وجعلجافبيته!عنصرفعهاعنه،النف@ونهيلرمامه،للإمساكالاشعداد

تليقإنسانيةحريةوهناكويرقى.ويرتفعيختصرحينومرئجزاءالجثةلها

تلكللإنان.المحهبتكريم
والانطلاقالنف@ىهوىعلىالانتصلىحريةهي

5 2



والتقديرالاخيلىحريةمعهتثتتوازنفيبهاوالتصر@الثهئ،@مرمن

وعب@عيتههما@أمامالإسانهزيمةهيجواية،حريةوهناكالإنساني.

مخلوقالأ@هايهتفلاحريةوهيبر@لته.منالزماموانفلاتلشهوته،

الحرية!منراثفارداءعبيعيتهيلبسستعبدالإنسانيةمهزوم

خةفيالطليقةالرفيعةللحياةوتهيأوارتقىارتفعالذيهوالأولإن

الجحيمثودنيللحياةوت@ك@واشك@ارتكسالذينهوالأخرأئاالمأوى.
منالاس-وقحعماالتيالئلىبهتوقدشيئأويرتد)نسايخة،تهدرحيث

مذا

والارتقاءللإرنكلم@الطسيعيالمصيرهيوتلكوهذهوالححارة!الصنف-

@ف@رئصحابيستويالاالأشاء..حممةيزنالذيالدينهذايزانفي

2الحشر:أونأ@لفئزممالجئةئصحابالخة.ونمحاب

@لو@جببثقلالشل@رينالأتقياء،الأبراراثهعبادممالجنةأصحاب

القربمنقدموامهماوالقصور،التقصيرمنالخائفينالتكاليف،وضخامة

فهمكما..الإنسان:أمشطيرأ،ضرهكانيوما@خافونفهموالطاعات

المقصريرمنالكثيرينويصيبشرهيتفئمىالذياليومهذاصمةيدركون

شره..منينالهمأنفيخافونوالمشئين.

أصحابالريخقة،الرققةالرحيمةالقلوبأصحابممالجئةأصحاب

تتقيرضاهتطلبد@هإلى@وانفاسهاونياتهاأعمالهافيتثجه@لتي@لقلوب

نخافإئاوتخاهإتتوقعهالعبحى،شديدعبحأيومابلخلاصها
رنجامن

@لالمينلربوالعبوديةالكريم@لشعورذلكوجز@هقمطريرا"..عبوسايومأ

هاوسروراا..نضرةولقاهم@يومذلكضز@تهفوقاممأ
تلق@اتد@رلاءهم

من
خشيتهمعلىوفاقاجزاءقمطريرا.عبوسايومألاوسرصرأ،نضرةالله

@فوسم.ونضرةقلوبهمنداوةوعلىوخوفهم،
ها

فينلمحهماولاءهم

حر،غيرديدافىءناعمرخاءحولهموالجمطمئةمريحةجلسةفيالجئة

لاوثممأفيهايرونلاالأرانكعلىفيهائكئينبردإكيرفيندفي
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ولناالبرد@لقارس!وهوزمهريرولاالسائم،تلهبشمىزمهريرا،.!+ل!

مناخرىشموسولاهذهشمسنافيهليتآخرعالمإدهنقرل:ان

اوكفننطئرها..

الظلالث@تا@@تذيلا،..تطونهاوئللتظلالها.علهمودانيةإ

فهمالخيال..إليهيمتدماأمغعلىوالاسترواح@لر@حةفهيالقطوفو@نت

والجوالدانيةوالقطوتالوارفةالظلالبينالأرائكعلىمتكئينمتاعهم.في

فضةمنأكيابوفيفضة،منآنيةديبأشرلةعليهميطاتالرائق..

كذلك،
وئطافوالجمالأالمتحيحققتقديرأمقدرةواشكالبأحجاموهي

قدروهانضةمنقواريرقيارير،كانتوكر@بفضة،منبأنيهعليهم

نقديرا

هي
هئة

لمنظرخطوطاالقرآنيرسمئمالجنة،اصحابمحس

فيوقعهتلخصكاملةنظرةعليهويلقيالرحمن،عبادالكراملهؤلاءبديع

كي@راأ..وملكأنعيمارأبتنتمرأيت-@ؤا)يةوالنظرالقلب

اللهعبادالمقربونالألراريهيعيشالذيموكيرا.وملكأنعيما

والعموم!الإجمالوحهعلىهؤلاء،

لهداتقليلكأئهالكبيرثوالملكالنعيممظاهرمنمطهرأيحصصثئم

منأسلىروخثوابرق.@و!خضرشدسثابعليهم@وتفشر:الوصف

طهورا،..ضرابابهموسقاهمهرفضة

وهمالمطن..السمبكالحريروالإستبرقالرفبق،الحربروال@دص

في
كلهيتلقهنهالمتاع،ومذاالزيةهده

منكريمعطاءفهو)ربهم(من

النعيم!فلكقيمةإلىتضافوهذهكريم.معط

همالجنة@محاب@لجئة.وئمحاب@لنلى@صحاببستويلاإ

فيالخيرمعيتسلىىوألاجزاعهالثريجدأنالرحمةإئها..@@لفئزون

كفتفإفامصيره..
ولامنهايفلتونلاللطلكين،ومآبامرصداجهنم
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مفازا.للئقينإنومنجاةإمفكةإلىينتهودالمتقينفإنيتجيزونها،

لاولغوافيهايمعونلاثماقا.وممسأأترابا.وكواعبو@نابأ.حدانق

@جز@يهذابا..

عطاءربكمن

التقاةمشهد
ثحدائقتنمثلمفازفالىانتهماففدالنعيم،في

المخاطون.يعرفهممالأنهاوالتعيينبالذكرالأعابويخص@نابا،و@

أترابا،ثديه@،استدارتاللواتي@الناهد@الفتياتوهن)وكوحعبأ

منلكموهي.@بالر@مترعةدهاق@أ)وكلم@والجمال.السنمتوايك
للابهاوالمتاعمذاقهاحقيقةأئاالبثري.للتضورلتقريبهاحسي،ظاهرها

جو@رهاوالىوتصوراتها..الأرضبمداركمقيدونوهمالأرضأهليدركها

ولالغوافيهايسمعونالاالشعور:ويدركهاالضميريتذوقهاحالة

الحدل؟يصاحبهالذيالتكذبومناللغومنمصيمةحياةفهي

للغومجاللاأنهكماتكذيب،ولالجدلفبهامجاللامكشوفةفالحقيقة

وهيخيرلاالذي
حالة

الخلود.بدارتليقوالمتعةالردعةمن

فيبتقبالذيالنعيمتصوبىالقرآنيةالآياتوتمضي
أصخابأعطافه

وهمفواكهمعليمرزقلهماولئكالمخلصينأالعبادهؤلاءالجنة

منبكأسعلهمئطافمتقابلين.سررعلى@لنعيمجناتفيمكرمون.

لذةبيضاءمعين.
لث@رببن.

ولاكولفهالا
وعندهمبنزفون.عنهاهم

.(49-41ةالصافاتأمكنون@بيضكأنهنعين.الطرف@قاصر@

مضاعفنعيموهو
النضبهتستمتعنعيمالنعيم.مظاهركليجمع

النعيم.ألوانمنتشتهيهمانضكلفيهوتجدالحس.بهوششمتع

لهوياالأعلى،الملأفي9)مكرمونفهم
لهمإنثئمتكريم!من

منشيئايتكلفونفلائخدمونرهممتقابلين،.سررعلىإومم9فواكهإ

مين.منبكلسعليهمئطاتوالنعيم:أوالرضهاند@ر@لريئفي@لجهد

@جملونلك..9ينزفونعنهاهمولاغولفيهالاللشلرين.لذة@ضاء
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يصدعخمارعقابيله.*وتنفي@،الر@لذةتحققالتي@،الر@اوصاف

قاصرب@)وعندهمالمتاع!بلدةيد@انفطعولامغولاالرؤوس،
وعفة،حياءأصحابهنغيرإلىا@صلىهنتمتدلاحيياتحورعن،الطرت

رقةمعمصونككذلكوهنالعيون!جميلاتواسعات@)عينأئهنمع

مكنون؟.ليض)كأنهنونعحمة:ولط@
العيون!ولاالأيديتتذلهلا

6،.3البأ:أحسابأ،عطاشربكمنهجزاةوهذا

كانهذا)إنالمقيمالنعيمذلكفيوهموالتكريمالوديتلقونثم

.(22الإنسان:أمثكورا@سيكموكانجزاءلكم

كلها،المن@ميعدلوهوالأعلىالملأمنالسطقهذايتلقون

قيحتهافوقأخرىقيمةويمحها

فيوالتكربمالتأهيلفيالملائكةولثرك
الكربم.التجمعهذا

باب،..كلمنعليهميدخلون@غاثية:راثحةحركةفيالملائكة

ونسمعلهدهوكأئماحاضرأالمشهدنرىالقرآليالسياقويدعنا
..9الداركقبىننعمصبرتمبماعيكمهسلامأطيافا:@طيافاالملائكة

والإكر@م.الدائبةوالحركةوالسلامباللقاءحاللرائعمهيبتجمعفهو

صبرمقنصيات.وللصبرألوان.والصر@صبرتمبماعليكمسلام،

علىوصبروالخ.واجتهاد..ودعيةوجهادعملمنالميثاق.تكاليفعلى

علىوصبريكفر.ولايبطرفلاالنعمةعلىيصبرمنوقلوالأساء.النعماء

كلهوصبر.وصسروصبرالصدوو@.تضيقوهيوحهالاتهمالنمىحماقات

يقولأنمنتحرجالاربهم،،وجهابتغاءصبروا@وائذينربهموجها@تغاء

مننفعفيرجاءولاصبروا.الناس:ليقولتجملأولاجذعها.ةالنلى

ابتغاءغيرو@حدلهدفولاالجزعبهيأتيلضرولا@نعأالصبر.@راء

والاستسلاملقضائهالتسليمصبروبل@اه.نعمتهعلىوالصبرالمحه،وجه
صبروابما)وجزاهماكعندمذالادخرواوالاقتح..والرضىلمشيئته
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العذ@نذوقمنواستثناهمجهثممن@نجاهمرحمهموقدوحريرا،،بخة
@

@لذائقو@لعذ@إئكمةأاليطاداتبعهاالذينللظالمي@أعذهالذيالأليم

.@المخلصينا@تهعبادإلأتعملون.كتمماإلأتجزونوماافيم.

اليطانإغ@اءعلىصرواالدينهمالمحلصيناللهعبادهؤلاء:

شيلفلالهااتهحلقهمالجحةحلقإنهمالرحمن.عونإلىيهددمنولروا

إلليى.لسادعلىالقصةمطلعفيالكريمةالآيةذكرتكماعليهمللثيطاد

إلائجمعينولأغويخهمالأرضفيلهملازيننبما@خوييرلتقال،

@لمخلصين،.مهمعبادك

المخلصوفىاللهعادفإذاالمصورتيالحكايةفيالقرآنيمضيثم

يتداكرونهاثك@،بسمرينعمودالمتع-ألوانكللهميرتبعدماهؤلاء-

بي@بقعالديوالتلاحيالتحاصممقاللفيو@لثوالحاضر-الماضيفيه

طرفأإخ@انهعلىويقصماضيه،يستعيدو)ذا@حدهمجهنم-فيالمحرمين
مفا

له.وقع

ل@صئتن.لسنإئكأيقولقرينليكانإئيمنهم:قائل)قال
لمدينون؟(.إناأوعظاماتراباوكاقاإفاأ

ليويسائلهالآخر،لاليوميكذبذاكوقرفيصاجهكانلقد
ةثمثة

وعطام؟!تر@بهمبتبعدفمحاسودمعوثونلأئهمأهوس

ليماضهووبينا
ادلهيخطر@حوانه،معسمرهفييعرفقصته

قدأنهالحالبطيعةيعرفوهومصيره.ليحرتذ@كيهضصاحهيتفقد

معه.النطلعإلىإحهالهويدعوفيتطلعالجحيم.إلىصار

الجحيم!سواءفيفرأهفاطلعمطلعون؟أدتممل@ةقال
إلبهيت@هالجحبم.وسطفيوجدهالذيقريةإلىيت@هعدئذ

قداثهأنلولالوسوستكالرلىم@اردتور@نيكدتلقدهدا.ياله:ليقول

قردين.كدت@نتالتهقال:إليك:أالاستماعمنفعصمنيعلي،أنعم
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الىالمساقينمنلكنتأي0@لمحضرين،،منلكنتر@اىنعمةرلولا

كارهون.وهمالحوتف

هونالهاالتي@لنعمةبجزالةشعورهالححيمسياءفيلقرفيرؤلتهوتثير

ويطمئنويستعرضها،يؤكدماأنفيحبالمخلصي@.اثهعبادمن@@خوانه

الأبميتيننحنأنماةفيقرل:بهاالمتاعفيصزيادةبهاتلذذاثوامها،بلى

.9العظيمالفوزلهوهذابنئيبمعثيننحنوماالأولى؟موتتنا

هذالمثلوالتابقالعملإلىويوجههاالقلو@يوقظتعليقيردوهنا

منعليهيخشىولافوت،يدركهلاالذيالنعيمهذا،لمثل@لمصبر.أ

العذ@@يتل@ولاموت،يعقبهولانفا@
العاملون،فيعملهذا)لمثل.@

فيهينفقعد@هوماالاحتفال.يشحقالذيهوفهذا6،..االضافد:أ

رلكيالخلود.هداإلىيقلىحينزهيدزهيدالأرضعلىأعمارهمابناس

بينالهائلالفلىقيتضح
والمميرالراضي؟الدائمالامنالخالدالنعيمهذا

ببيانيستطردالقرآنفإناللىاضحابالآخرالمريقإلهسيئالذيالأخر

إئهاللالالمين.فتةجعلناهاإناالزقوم!ئجرةئمنزلا.يخر@افلكذلث
طلبها@لجحيم.أصلفيتخرجشجرة

فإنهمائلطن.رؤوسكأثه
إنثئمحميم.منلنوباعليهالهمإننئمالبطونمنهافمالئونمنها@لون

لملأ،.-62@لضافات:1لإلى@لجحيم،مرجعهم

الزفوم؟شجرةلمومقامافزلاخبرالمقيمالنعيم@نلك
طلعها@لجحيم،أصلفيتخرجشجرةإئهاالزفوم؟..إشجرةوما

@لاطنأ..رؤوسكأنه

ولامفزعةولكنهاتكون!كيفالئياطينرؤوسيعرفينلاو@لناس

يأكلينهطلعاكانت@نافكيفو@لرب.الفزعيثيرتصورهاومجردشك.

بطون؟!@منهونويملأ

سخرواباسمهاسمعوافحينللظالمينفتنةالشجرةمذهال@هجعللقد

5 3



مذهالزفومشجرةولكنولا@لجعيمفيشجرةتبتكيفوقالوا:

يعرفون!كانواالذيكيراخرشيء

حلوقهمشاكتفإذا.@البطونمنهانمالنونمنها@لون)ف@ئهم

وهيبطحنهم-وحرقتالثياطين-كرؤوسوهي
ولاالجحيمأصلفيتت

يخقع@برد@لر@إلىوتطثعواالجحيم!-نوعم@لأثهاتحترق
ويطفىءألغلة

لهم)نثمةأخالصغيرثوباساخناماءعليهابرنل@فإنهم
مشلوبأعليها

عائدينالمائدةيغاثوونالمؤلمةالصحرتةالمفزعةالوجبةهذهوبعد

لهويامقرهمإلى
لهويانزل!من

لإلىمرجعهمإنثئممعاد!أمن

@لعذ@بفو@عذابأزدناهم@ال@رهيبةجديدةعذ@بحلقاتإلى

@ط(.الخل:أيفسدون!كانوابما

ر:وصور..صو

عذ@إن
مروعشديدجهنم@

أصحابإئهميظلملاواللهحقا

كليةالبطانعليهماستولىدقدالمهير.اليرفلكإلىينتهونالار@لذين

طاعةفأنساهم
الخسرانهذاإلىبهمفانتهىرلهم

والخفيةالسرفيبال@هقلوبهموصلياالذينفهمالجئةأصحابأما

2(،5النور:أ@لفئزون،ممفلىلدويخثى@لته@رسولهاتهيطع@ومن

م@ياسبالهولدأهل،للفوزوهموعدهاللهيخلفولناللهوغدالاجون.

الذيالقويمعلى@لنهجالسيرتقتضي@رسولهدثهفال@اعةو@غ

@لدنيافي@لى@لفوزيؤفيبطبيعتهوهووحكمة،علمعنللبشريةاللهرسمه

النهج،علىالاستقامةيكفلالذي@لحلىسهيوتقو@هاللهوخيةوالأخرة.
يلتفتون.ولاينحرفونفلاجانيه،علىبهمتهتفالنيالمغرياتوإغفال

الله،لنورالقدبثر@قالفئزين:طريقهووهداوتق@ه،الهخيةفيإئهم
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@لجئة،و@صحاب@فنر@صحابيشوكيالابهيبته.وشعورهبه،واتصاله

ون@..@لفنزفئم@لخةئصحاب

طبيعةيستووللاالنار..أصحابطريقعيرالجئةأصحابوطريق

طريقينمفرقعلىفهمامصيرا.ولاولاوجهةسلوكاولاطربقأولاوحالأ

ألدابتقيانولاسمة.فيأبدايلتق@انولاطريق.فيابدايلتفيانلا
في

دنيافيو@حدصففيابدايلتقيانولاسياسةفيألدأيلتمانولا

ولا

الفئزونفهممصيرهبم،يثبت..@الفائزونهمئصحاب.الجنة

حتى@ذازمرا.الجنةإلىربهماتقواائذين@وصقوجنتهصرضاهبولاته

فادخلوهاطتم.عليكمسلاملهموقالأبوابها.وفتحتهاجاص

@هلا(حلرص.أين،لدخا

)طتمأالسبب.وبيانالمتحب.والثناءالطحبالاستقبالفهو

وماالأ@لطيبفيهايكونفماطيبي@.وجئتمطيبي@.كتموتطهرتم.

وعملماأنوا)واثذينالنعيم.ذلكفيالخلودوهوالطيبون.الأيدخلها

فيهامم@لجئة@صحابأونئكومعها-الأنفمانكئفلاالضالحات-

ماونزعناخالدون
الأنهار،تخهممنتجريغل،منع@دورهم

لقداقه-هداناأنلولالنقديكناومالهذا-هداناالذيللهالحمدوقالوا:

كمبماأورثتيماالجئةتلكئمأنونودوابالحق.ربناؤسلجات

3،.4-42ات؟لأعراأتعملون!

لااستطاعتهم،قدرالضالحاتوعملياآمنواالذيرهمالفئزونهؤلاء

أصحابها-إئهمجئتهم!إلىيعورنهمهؤلاءطاقتهبم..إلائكثفون

جزاءمعالصالحبعملهملرحمته-لهم-@رثهاوفضله-اللهبإفن

العظيماللهأمرأطاعواماوجزاءالشيطان.وعصواالمحهرسلانجعواما

كفىماا@هرحمةولولاالقديم!العدو@للثيموسرسةوعصماالرحيم،
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منكم@حدايدخللن"ةيثطد@ة@رسولقالوقدطاقتهم-حدودفيعملهم-
إلا@نأناولا"قال:الله؟رسولياأنتولاقالوا:."عملهالخة

"وفضلمهبرحمةاللهيتغمدلى

وقرلهذا@لئأن،فيسبحانهير@لتهولا@ختلافتناقضهناكولي@

هذهحولالحدلمنثارماوكلعىينطقلاوهو-@اثهرسرل

إئمالهذا@لدين،@لصحبحعلى@لفهميقملمالإسلايةالفرقبينالقضية

اللهعلمفلقدالهوئ!ع@ثار
عنوقصورهموعجزهمضعفهمادمبيمن

فكتب@لدنيافيعليهمواحدةنعمةبحقولاالجنة.بحقأعمالهمتفيأن

بهلهموكبثالضحيفالقاصرالمقلجهدسهموقبلالرحمة.نفسهعل!

الرحمة..بهذهولكنبعملهمفاستحقيما@رحمة،منهفضلأالجثة،

الغافلونالظالمونالمجرمونالمكذبونالمقروناولكال@تولعد،

تقدمكماويتخاصمون-النارفييتححنونالمشركونالكافرونالمفمدود

كانماأنبعدوالأحقا@بالسخاثمصدورهموتغليصالسبقالفصلفي

بخيانالجثةفيالصالحاتوعملماآمنياالذينفإنأولياء..أصفياء،

فيما)ونزعناوالرلاء:السلامعليهميرفون،منو@متصافونمتحائون

غل،..منصد@رهم

يخظالدنياالحياةفيبينهميثوروقدلرآ.علثواوهملرفهم

تالآثلى.فهالقلبفيتبقىولكنويغلبينه.بعالب@هوغليكظمونه،

الغل9ةيهاللهرسول)قالالقرآن:المسمى@حكامتفيرهفي@لقرطي

افىنزعهقدالإبلكمباركالجئة@ألو@على
@ر@يى.."المؤمنينقلوبمن

والر@روطلحةوعئمانأناأكودلىجو@نقال:أثهعه-ا@هرضيعلي-عن

كل،..(.منصدصرهمفيماونزعناةفيهم:تعالىاقهقالالذينمن

ملم@حرحه(1)
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و)يخا
تقدم-كما@وقهم-ومنتحتهماللىسيصصلودالنارأهلكاد

@جريأنسام.كلهالجوعلىلترفالأنهار،تحتهممىتجريالجةفأهل

.9الأنهارتحقهممن

@@ذ!
ويجرق..ثريفيوظلوحنقضيقفيالنارأهلكان

لفيو)نهممتفكهون.ملتذونالنعيم،منفيههمبمامشغ@ونالجنةفأهل
شغلفيالبوم@لجتةأصحابإننسيمهاأيستروحونسظابةظح@

فاكهةفبهالهممئكون.الأرائكعلىظحليفيوئزواجهمهمفحهون.

ولهم
5-*،.5أي@:@رحيمربمنتولاسلاثمبنحون.ما

همولعيمراحةفيمتكثينأرائكعلىفهمالمقيم،النعيمإته

وهميثاؤون؟ماكلولهمفاكهةفيهالهمو@زواجهم.
فيهالهممحققمح@

ماكل

اتعل@وج@هماسوئ@قداقأهلكان

@لحزن،نجبرة

ابيضتقدالج@ةفأهلفيوالحريقوالانقاضالذلسهادويفاها

ناعمة.يوئل!)وجوهمستبثرةضاحكةمنيرةمستنيرةوجعوهيوجومهم.

فيراضية:لسعيها
لاعالية.خة

فيهاجارية.عنيخهالايخة.يخهاقمع

مبثرنت@وزراممطمصفوفة.ونمارقي@وكو@مر@ة.سرر

هنا6،..1-8الغاشية:أ
الرض.منهاويفيضالنعيم.فيهايبدووجره

بهذاوتتمتعخيرا،عقباهفوجدتعملت.ماوتحمدتجد.بماتنعموجه

عها.دثه@رضترىحينعملهاعنالرصىشعور@لرفيع.@لئمعور@لروحي

ممنلةيراهانئمعاقبته،ويرضىالخبر@لىيطمن@نمنللقلبلىوحولب@

مناللونهذاالقرآنيفدمثبمومنالنعيم.وفي@لكريم.دثهرضى@في

ماعلى@لسعادة
لهؤلاء@لمتاحةالجئةيصفئمومتح،رخاءمنالجئةفي

عاليةيرنئممجبدة.رفيعةذاتهافيعاليةعالة،..خةني
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إيقعالح@ليوللعلروعالية

الكونمنحماالتعبيرهذاويطلق.9لايخةفيهاتسمعلاأ

والأوثاء،الأحباءلي@والسمروالرضوالودوالاطمئنافىوالسلاموالهدوء

وحدهاوهذهعاية.ولافيهاخيرلالاعة،كلمةكلعنوالارتفاعوالتره

الحياةهذهالحىيخضرحرتتيرصعاث@سعا@ة.وحدهاوهذهنعيم.

وفرقعةوقرقعةوخصامولجاجوزحموصهلوحدللغوفبهاصتوماالديخا،

الآمنالهدوءلتصررفل@سعديستسلمئمومرج.وهرجوصخ@،وضجة

لاةإالموحيةالعبارةفيالنديوالطلالرضيوالودالاكنوالسلام
تمع

وفيوشر،نعحمة@ىوتنزلقوالدىالروحتمفاتهاوألفاطهالاكي@فيها

رضينديموسيقيإيقع
ا

وتوحي
الأرضفيالمؤمنينحياةبأناللمسةهذه

لذل@بهايتهيأونالجنة،حياةمنطرتهيواللغو،الجدلعنينأونوهم

ملاتهمفيهم@لذينالمؤمنونأفلح)تدالنعبم
يرثون@لذين@لوارئونهمئولنكاللغوعنهموالذين

.11ا-المؤفون:أخالدونأفيهاهم@لفردوس

@لذيالنعيمفلكالقرانوصفوقدالفرلوسصيرثالذيوالمؤمن
ر.و@لشىالاهتمامولغوالفعل،ولغوالقول،لغوعنئعرضله:الله@مذه

سيثمغلهمالهرالهذر.واللهو@للغوعنيئ@غلهماالمؤمنللقلب@ن

منثهدوكلوالآفاق.الأنفسفيآياتهوندبرجلالهوتصرراللأ،ذكر

ماولهويحرك@لفكر،ويشغلاللب،يستغرقثاهد@لكون

وتنقية@لنف@وتزكيةالقلب،تطهرفيتكاليفهاالعقيدة:تكالفمنيئغله

الذيعلى@لمرتقى@لعالي@ثكومحلىلة@للوك،فيوتكاليفهاالضمير.

وعيانة@لمنكر،عنو@لنهيلالمعروت@لامرفيوتكاليفهاالإينان.يتطئبه

منالجماعةحياة
ونصرتهالحمايتها@لجهادفيوتكاليفهاوالانحر@ف.الفساد

وبركد@لأعداء..منعلبهاو@لسهروعرنها،
بعفلولاتنتهي،لاتكالف

@وفرضعينفرضعليهمفروضةوهيمنها،نفهيعفيولاعنها@لضمن،
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والطافةالثري.والعمرالثريالحهدلاستعراقالكفايةوديهاكماية

فيتنمقأنإقاوهيمحدوثة.الثرية
وينميهاللحياةيصلحالذيهدا

محكوموالمؤسواللهو.واللغوالهدرفيتنمقأنوافاويرقيها،

ليإنفاقهاإلىلحكمهعقيدت@
والإصلاح.والتعميرالاء

ينفيولا
أن@ذا

عنالمؤمىيروح
ولكنالحي@.لعدالحيىفينفسه

هذا
والفهل@..واللغوالهذرغيرآخرشيء

يقدموهكذا
ا@ه

يقدمفيالمؤمنصفةالجئةصمةس
اقه

تجيءثتم.@لاغيةفيهاتمعالاالوضيءالكريمالرفغالحعنىهذا

البشريملكالتيالصررةفيتجيءوالحواصالح@تثغالتيالمنعم

ماولقمكيفةالجنةثيوهيتصورها.
لامماالجثة.أهلنفوسإلهترتقي

يذوقه!منإلايعرفه

يجمعوهوالمندفق.الينبوعالجارية:والعينجارت@.عنفهاإ

يجاوبالجلىيوالماءو@لجريان.و@لندفقالحركةجمالالحمال.الريإلى

وهيوتنبض!تنتفضاليولالروحبالحي@لةالح@
منوالنفىللنظرمتعة

سررفيهاالحس.أأعماق@لىيتربالديالخفي،الجفبهذا

كمابالنظافةبوحيوالارتفع
@)وكو@بالطهلىة..يوحي

إعد@د!ولاطلبالىتحتجلاللشر@بمههتاةمصفوفةموضوض@

فيللاتكاءوالحناياالوسائدوالنمارق@ونملىق
ا

السجاجيد!9الخملذ@تالبسطو@لزرابي@زرائ

سراء!وللر@حةللزينةوهناكهنامبثوثة

أهلفهؤلاءوالخصام،لالابزيشتغلون@لنارأهلكانفإفاوبعد،.

ومالهذاهدانا@لذي@لحمد@ثهوتالوا:ةوالاعرافبالحمديتغلون@نعيم
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اف.الأعرأبالحقأرنجارسلجامحتلقدال@ه،هدانالولا@نلنهتديكا

افي)@دخلواوالتألب:بالتحقيريادوداولئككانلاذا
3

خلتقد

بالتأهيليادونهؤلاءفإدالنلر،.فىوالإن@الجنمنقبلكممن

تعملون،.كمبماأورثتموهاالجنةتلكئمأنونودوا@والتكريم.

إئهمكلأ!@ربهموخجبماصالخىخرمهاقدالناراملكان@@فا

قلوبهمحت1ةالمطففيىأ9لمحجوبونيومئل!رئهمعن

حتىوطمتهاالدنيا.فيبر@هاالإحساسعنحجبتهاوالآئام،الحعاصي

أنالآحرةفيالو@اقوالجزاءالطبيعيةفالنهايةالحياة..فيوعميتأظلمت

ولينبيهميحالوأنالكريم،اللهوجهإليالظرئحرمها
عاثةال@هذه

@نو@متحقتوصفتصرقتروحهشفتلمرإلأتتاحلااليالكبرى،

لرقعذ@بربهم،عنالححابوهذاربها.وبينبينهاالححبتكشف

عد@كل
)نساليةيستمدلإسادلائسةونهايةكلفوقوحرمان@،

اتصالههرواحدمصدرمن
صحجبفإفاالكريم.ربهبروح

المصدرمدا

الجحيم..معهابستحقدرجةإلىرارتكسكريم.كإنادخصاثصهفقد

ربهميغمرهمالجئةأهلفإنرلهم..عنخجبياقدالنارأهلكان@@فا

ماينونونعمةلفيض
رئهابلىناضرةيوئذوجيه@فعيم:إمنليههم

.(23-22لقبامة:ا1ناظرة،

الكلماتتعجزحالةإلىسريعةإشلىةليثيرالنصهذاإن
عن

يعدحينفلكحقيقتها.بكلتصررهاعنالإلو@كيعجزكماتصويرها؟

منبحالة@@لمعد@الموعهعبن
@ل@لننضاعلحنىننبههالاالسعادة

النعيم!مى@لوانفيهامادكلالجئةجهارها

ناظرة.ربهاإلىأئهانضرها@ناضرة..@ل@جوههذه

السعاثة؟منمشوى@يهذا؟@لرفعةمنمستوئفأيربها..؟!@لى



فيالإلهيالإبدلجمالمنبلمحة@حياناقستمتعالإنسانروحإن

الفجرأوالساجي.@لليلالقمراء.،الليلةفيتراهاالنفس،أوالكون

الروضاوالمسابة.أو@لصحراءالبحر@لعباب.@والمديد.الظلالوليد.،

الصبرأوالراثق.الإيمانأوالنبيل.القلب@والبهية.الطلعةالبهيج.،

فيالجمالمطالعآخرالىالجميل..
النشوففتغمرهاالوجود..هذا

وتتيارىطليقة.مجنحةع@المفينورمنبأجنحةوترفبالسعالة،وتمصى

و3،لحموعرامةطينوئقلةوقغ،ألممنليهاوماالحياة،اشهاكعنها

وأه@اءشهياتوصلا

صعجمالبلىلاتنظر-وهيبهاكي@فكيف؟
إلىولك@الله-

الله؟ذ@تجمال

مننثيتإلىنانباويحتاجال@ه.منمددإلىأولأيحتجمقامإئهألا

بهايحيطلاالتيبالسعاثفويستمتعفيثت،نفسه،الإنسانليملكا*.

..9ناظرةرئها@لىناضرةيومئذوج@حقبقتها@ثو@ك!أينصررولاوصف،

تنظر؟ربهاجمالوير@لىتنضرلالهاوما

صنعمنشيءبلىلينطرالإنسان@ن
منالأرض.في@لثه

بهيتيطلعة

ف@غا@لسعاثةجميل.فعلأونبيل،روحأورفات،جنع@وندية،زهرة@ر

حينبهافكيفو@لنضارة.الوضاعةفيهافيدوملامحه،علىقلبهمنتفيض

مطلقاالكمال.جمالإلىتنظر
ماكلمن

عادةال@عنثياغلمنالوجودفي

فلكالإنسانيةالكينونةتبلغفمالالجمال؟

خلصتوقدالأالمقيم،
كلمن

لايثائبةكلالخيال!علىيعزالذيالمرتقىذلكبلوغعنتصدهاشائبة

شء@ل@و@لحاجةالنقصثواعيمنذاتهاهيفيهاولكنفقط،حولهافيما

@لفظر@لىسوئما

فذلكتنظر؟..وسيلةربأيتنظر؟جلىحةوبأيتنظر؟كبففأئا

طائفهيص@قلب،علىيخطرلاحديث
@لنصيطلقه@لذيالفرحمن
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والثوفالروح،علىيفيضهاالتيوالعادةالمؤمن،القلبديالقرآلي،

رالوهداتعانقأنأرواحهميحرموفىألاسبالدماوالانطلاق!والتطغ

العقولندركهلامطلق،حولبالجدلويشغلولهاوالسعا@ق؟لالمرحالفائض

ومقرراته؟!العقلبمألوفكالمقيدة

الأرضيةالكينونةهذهقييمنوانطلاقهاالإنسانيةاليهنونةارتقاءإن

وقبليومذاك.الطليقةبالحقيقةالتقاثهافيالرجاءمحطفقطهوالمحدوثة،
فلديكونكي@شصور-محردتتصور-أنعليهاسيحزالانطلاقهذا

لهشعلالذيالمدي@الطويلالجدلذلثضائعاجدلاكانفقدللن@@للتاء.

النظرحقيقةحولوالمتكلمنالشةأهلمنومعلىضيهمأنفسهمالمعتزلة

المقم.نلثثلسو@لرؤية

المثقلالإنسانعنويتحدثونةالأرضبمقايي@يقيسونكانوالقد

المجال.المحدودةبالمد@ركالأمرويتصورودالأرض،فيالعقل@بمقرر@

المحدوثهونصوراتناعقولناندركهبمامقيدذاته@لكلماتمدلولإن

منوتحررتانطلقتللأا
الكلمات.طيعةتتغيرفقد@التصور@هذه

الكامنة@النصرر@بحبإليهترمرمايختلفرموزسوىلتفالكلمات

@،@لتصور@منرصيدهمعهاتيزطاقةتيرتف@ؤاالإنسان،@د@ركفي

بنلكالأرضهذهفينتعاملونحنالكلمات.لطيعةمعهاوتجرت

فهلنايثبتلا@مرفينخوضلنافماحالا!قدرعلى@لرموز
مدلولخى

المقدسالفرحوفيضالغامر@لهادصثاالسعاثةفيض@لى

نملك.ماقدرعلىالمونفلحقيقةتصورنامجردمنيخطلقالدي@لطهور،

تفوتهالانعمة.فاتهالتطلعفهذاالفيض؟هذايلىبالتطفع@رو@حاولنشغل

@لكريم..وجههالى@لنظرنعمةالأ

كيفكلامهوسمعتعروجل@لى@لهنظرتبجههظنكفما"
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رأيتفلوونورها..إشراقهافيذلكصز@دوجمالها،حسنهاضاعف

بهو@مظممجلىمنبهفأعظممولاهم..كلابمبسررراشرقتوقدوجحمهم

"متحببأ..وإليهمثتاقاربكإلىفكنجمع..من

الثلى..وأصحابالحئةأصحابلينالتامالتقابلإئه

الصارم..الجدملئىمؤثرمشهدعرضفيالكريميمضيثثم

مصيرهم.منالنارأصحا@واسيقنثارهم،@لىالجمةأصحاباطمأنلقد

القديم؟اللهوعدمنوجدوهعمايسألىنهمالآخرير،يا@ورالأولون@ؤا

حقا،رئناوعدناماوجدنائنةائلرئصحاب@لجنةونادى@صحابة

وجدتمفهل
بينهممؤفنفأفننعم!قالوا:حقأ؟ربكموعدما

@ته@لعنةأنة

بالآخرةوهمعوجاويبنونهااكشيلعنيصدونالذينالطالمينعلى

4الأعرافأول@كافر 40-4

ولي
ئقةعلىالمؤمنينإنفيه..ماالئرةالسخريةمنالسؤالهذا

يسألون!ولكثهموعده.تحققمنكثقتهماللهوعيدتحققمن

لعم..!واحدة..كلمةفيالجو@بويجيء

يف@مففنفأفنةالحوارةويقطع@لجو@لماينتهيوعندئذ
@نة

وهمعوجاويبغونهاا@تهشلعنيصذون@لذينعلى@لالالمين.د@ه@لعنة

ونأ..كافرلآخرةبا

لمعنىدفمر@وهوالمقصود.الطالمين!"معىفيتحدد

لاع@االطريقويريدونال@ه،سبيلعنيصذونالذينفهمالكافرينأ.إ

كافرون.بالأحرةوهمفيه،استفامة

وفي
يريدهمابحقيقةإيحاءعوجا،..@ويبونهاالوصف:هذا

يريدونولاالعوجاء،الطريقيريدونإثهمافه.سبيلصيصاونالذين

.63ص@لمحمي،للإمما@تثم"(1)
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لهافالاستقامةالاستقامة.يريدوفىولاالعوجيريدونالطريق

5عدماوكلوضرعه.ونهحهاللهطريقعلىالمضيصورةواحدة:صورة 1

دمابالآخرة.الكمرمعتلتقيالارا@ةوهذهللعوج.ةإر@وموئحوج،فهو

ائهوششيقنأحد،بالآخرةيؤم@
اله،سبيلعنيصدتمرتج@إلىراجع

التيالفصلطبيعةالحقيقيالتصورهووهداوشرعه..نهجهعنويحيد

سرععيرشرعأنتغ
ويصفهاالنفوسهدهحقيقةيجلوالدي@رالتص@الله.

الصحيح.الد@خليالرصف

الرحاءملهمالنلى،قبلآتبأسصوتالسمعاولاءنصهاإ!إثئم

منعليناأفيضواأنالجئة:أصحابالنارأصحابونادىوالاستجداء،

ا@تم@!.رزقكممماالماء@ر

ابذبمرملؤهالجوابنمعالآخرالجانبإلىنلتفتأولاءنحنوما

أنحذوا@بنهمانذينعلى@لكافربنحرمهحاال@هإنةقالوا@@لمرير:الأليم
الدنيااله.الحياةوغرتهمولعبألهوا

هوواحد،هدفعلىادمقصةفيالمنحكةالإيقاعكتتجمعوهكذا

المحةخلقالتىالوطيفةديالأصيلالحقلإدواكالئريالقب@ستجاثة

الأرضفيجاعلإنيليؤ@وماأوجي@مموشحهملها،العباد

محالفلاوجدحقالكونهداأنكماوجدحقالقرادهذاإن

فلكلدنمنوالرسال@والوظبفة،المهمةلأداءالقرآنرسالةاستقبالفييفهو

المحدق،القريبالحطرإلىالقلو@يلفتالذيالواحد.القاثوالخالق

وهي
مامعرضون.غفلةفيوهمحسابهمللنل@)اقربلاهية:غافلةعنه

الأنبياء.أ@يلعبونوهماستمعوهإلامحدثرئهممنفكرمنيأتهم

ديوهميقتربوالحعا@هزأ.الغافلينيهزقويتقرير
غفلة.

حدوالموقفالهدى.عنمعرضونوهمتعرضوالحقيقة
وهم

يمثعرورلا
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والاستهتلى،لاللهوقابلعبأمرالحقجاعصموكتماوخطورته.بالموقف

موضعيروالقلوبقلوبهم،.لاهيةيلعبون..إهازلونوهمواستمحع

لتفكير.واوالتدبرالتأمل

أخطرفيفتلهوالجد،تعرفلاالتيالفلىغةللنفوسصورةإئها

فالذكرالقداسة.مواطنوتستهتر@يالجد،مهاطنفيوتهزلال@واقف،

9منيأتيهمالذي
تقديرولاوقاربلالاعن،فيستقلونهربهم!

حالةإلىتتهيوالقداسةوالاحتفالالجدمنتفرغالتيوالنفس
ص

الاضطلاعولابب،للنهوصتصلحللاوالانحلال.والجدب@لتفاهة
رخيصة!هينةعاطلةفيهاالحياةوتغدوبتكليص.القيامولابو@جب،

غيروالاسنهتلىمريضة.روحبالمفدسمتتلهرالتيالاستهتارروحإن

واسترحاء.للعورفقد@نوالاستهتارثل@رة.جا@ةتوةفالاحتمالالاحتمال.

القرانمنينزلماير@جهونكانواالكريمالقرآنيصفهمالذينوهؤلاء

باللص.للتعمل..وقفرنأللعمل،ومنهاجأللحيافثشوراليكرن

زمان.كلفيموجررنهؤلاءوأثالبالغفلة.الحساب@اقتر@ويواجهون

الصورةهدهإلىصارتوالقد@صةوالاحتفالالجدمنالروحخلتفحيثما

قزلكلها@لىالحياةنحيلوالتيبرسمها@لفرآن.التيالائهة@لمريضة

تكونأنيدركرنولااكه،لقاءيتوقعونلاثئمقو@م!ولالهمدتلافلىغ،

رؤوسهميخفضونهؤلاءوارتضائها.الدنياحدودعندويقفونآخرة،هناك

دته@حكمةعنغافلينعليها!وماالأرضهذه@لىوأبصارهم
خلقه.في

بلى@لتطلعوتحفز@لحى،وترفعالقب،توقظالتي@لثهعنهآياتكافلين
وا

وبئى@لصرى8،أيون@:يكسبونأكانوابما@نارمأواهمئرنئك

@لذيبافى@لشيطانوغرمماثمنيهؤلاعنرتهموبئى@لمصير!
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هاويمئيهم..لمجعهمكان
العيرفيجهئم..فيفياولاءهم

ها
السامإلىالأليمالعذ@بينفذبهم.محيطةجهنمذيهي

هاويئوي
الشظفهذافي@ولاءهم

فينياسوالحريان
@استجد@

أيخضياأنالجنة.أصحابالارأصحاب)ونا@ىمهين
علىحزمهماا@هإن)قالوا:رزقكممقاالماء@رمنعلينا

..9@لذنياالحياةوغزتهمولعبالهوادينهماتخذواالذينين.الكافر

احبو@والجلالة،العزةر@لينطقيتحارى،عامةالثرصش@ذاثئم

لقهنواكماننساهم)فاليوموالحكم:الملك
ييمهم

كانواوماهذا.

لقومورحمةهدىعلم،علىفصلناهبكتابجئاهمولقديجحدون.بأياتنا
قدقبل.مننسوهالذينيقولنأوبلهيلييومنأويله؟ينظرونهلبونون.

لنافهلبالحق،ربناربلجاعت
من

كيرفنعملنرذأولنا،معوادئمفعاء

عنهموضلأنفسهم،خرواقدنعمل.كنا@لذي
9يفترونكانواما

.(53-51الأعر@ف:أ

لمحةون@وبا..جيئةالمشهدصفحاتإلىتتهالىومكذا
الآخرة@ي

لمحة@لدنيا.فيولمحة
لقاءنسواكماالمنسيينالنلى،فيالمعذلي@مع

يوعم
مفصلك@اببهاجاعمموقد@ل@ه،بآياتجحدواوكماهذا

والظنون..والأومامالأهحل@وائبعيافتركحهعلم-علىسبحانه-الله-فضله

ماوعاقةمذا@لكنابمآلينتظرونالدنيا-فيبعدومممعهم-ولمحة

يجيئهم@نئحذزونوهمالنذير،منجاعمم
يرونماهوفالمآلالمآل.هذا

الحال!و@غمنهذا@لئمهدفي

ينتهيومكذا
ويجيء@لبثرية؟قصةلمشاهدالكبيرالاستعر@ضذلك

متناسقأعليها@لتعقب
منوتحذيرأومشاهده؟اليومبهذاتذكيرا@لابتداء.مع

تريله،موفهذاهذا@لكنابتأويلانتظارومنيرسله،اللهبآيا*@لتكذيب

شفاعةولالتولة،فسحةلاحيث
ئخرى.مرةللعملولارجعةالثدة،في
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نعم..
أخاذمهدمننفيقكمامهفنميقالاستعراصيتهىهكدا

فيطويلةرحلةقطصاوقدنح@!@يهاالتيالدنياهدهإلىمه

والمجيء!الدهب

الحياةرحلةإئهاالبثرية..دصةالإسان.قصةآدم.قصةصنها5

وسيرهاالأرصبلىهوطهاوفيالأولى،نثأتهافيالثريةرحلة

الواسعةالرحلةوالحراء@عدها!والحسبوالحشرالموتورحلةليها،

المعاد.إلىالم@ذمنالآماد،

تدئر

آقصة
الطربقزادهيالكربمالقرآنفيالسلام-عليه-3

وهيالأرص.علىرحلتهفيللإنسان
هدافيالبريالمو@عدة

المتطاولالصدىعلىالفصة-سياقانتهىوقدالآن-شلفت

من
والأعوارالثاسحة،والمساحةنتلفت،المعال@إلىالمنشأ

هائلشيءهرفإنحاالقصة،ابعادديهاتتراسالتيتلك

التيهذهالألعادهائلةالأغيار،عميقةالاما@شاسعةرحلةإتهاألا
فطعناها

رحلةمع
بع

آميلاد
@لىهبوطهثئمول@ة3

@لخالدمصيرهثئموالجز@للحسبعولمحتهثموالاتجلاء.للعملالأرض

والعذ@بالجحيمإلىأووالنعيمالجنةإلى

و@كلماقها،بلك@طرهاالإنسايخة،النفم@حقيقةترسمالبئريةرحلة

وهداهاوشهواتها،وأهوائهاوخافيها،وظاهرهاومنحنياتها،وثووبها

خطهاتهامنيميوماوالجن.الإن@شاطينمنلهايرسوسوماوضلالها،

ضلال..أوهدىمن
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والصوروالمؤثر@تالحقائقمرالثريالقبعلىتخدالقصةهده

التملتولابم@جهتهلهقبللاماواللمسات،والإيقاعكوالمشاهد،

واضحة.دقيقةبطريقةالقراد،أسلو@ليبق@ضتحثدها

القصةهذهتحشدهاالتيالكبيرةالحقثقاهممن
القلبمهاحهةيي

مه:مهر@لاححصاراعليهلهاوتضربالئري،
هي

هدهعلىرحلنهأن

أيحسبةإا@ةقبصةفيوأنهوالجز@ماالحسابإلىينتهيابتلاءالؤض

ث@(القيامة.أشدى@ئنركأنالإنسان

الكميرة.الحقيقةإلىعميقةلفتةعلىيشتملالقرآنيالبيانهذاإن

ليالحياةكاتللقدالإنسان.حياةليوالتد@يرالتقديرإلىاللفتةتلك

عاية.ولاهدفولالهاعلةلاحركةوحديثا،قديماالحاهلية،أهلنظر

وتحوتماحر،@ريةولع@،لهوهقبىوببنتبلع.وقبورندفعأرحام
ووراءهد@،@راعوناموس،هاكيكونأنفامامتاعسقريب

إلىيجريقدرو@قالحياةهذهإلىالإنسانقدوميكونوأنحكمة،الهدت

هذهعلىرحلتهتكوندو(وجزاء،حسدإلىينتهيوأنمقدرة،عاية

الدقي@التصورهذاأماوالجزاء..الحسبإلىينتهيابتلاءالأرض

@تيءكلتفعلحكيمة،مدبرة@ادرةألوهيةمنوراعهبماوالشعورالمتنلسق،

الاستصورعنشىءأبعدفهوهذاأفالهاية..إلىشيءكلوتهيلقدر،

والحديثة..القديمةالحاهلياتفيومداركهم

الرمانباتصالشعررهموالحيهان@عنالإلساريميزوالذي

وسالإناني،وجي@همنوالغايةالهدتولوجيوالغايات.@والأحد@

كلهالوجود
هذاشعررهسمويتغالإنسانيةسلمفيوارتقاؤهحهله؟من

بهذاوالأشياء@الأحد@و@رتاطالاموس،لوجودتصورهو@تةوسعته،

فييرقيبلحادثة،حادثةولالحظة،لحظةعمرهيعيشفلاالنامهس،

كلههذايرتبطئئموالمستقبل.والحاضروالماضيوالمكادالزمانتصوره
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تخلقلى*مدبرةخالقةعليابلى@ثةكلههذايرتطثئمونو@يسه.الكبيربالوجي

لاإلياوأثكمكأ،خلقنهمأنما)أفحسبتمسدىكهمتخ@ولاعئأالنلى

1المؤمود:أترجعونأ البعثبحكمةالاسيبصرسبحانهلالته..(15

الخلق.أولمدالمكرنة

منالبعثوحكمة
وقوعها،ومقدرحابها،محسوبالخلق.حكمة

وتمكمالها،بهاتحلغالثأة،لةسل@فيحلقةإلأالبعثوماعايتها.ومدبر

لاالدي@المطموسرن،المححوبورإلافلكع@يغملولات@امها.فيه

ليمتجليةوهيالإنساد،حلقفيالكبرىاللهحكمةيتدبرون
صفحات

الوجود.أطياءفيمئوثةالكرن،

وجيد@ومنحهموحودلوطمة،كليخلقأداللهحكمةاقتضتلقد

6،..5الذاريات:أليعبدونأإلاوالإن@الجنخلقتوماالال@لبؤ@يا

لاحيثالهائلة،الضخمةالحقيقةليحتويالصغيرالنمرهذاإن

جماعة.فرد@محياةكالتمماءو@ستيقانها.بدود@ثواكهاالثرجاةنستقيم

و@كلصارها.ارها@صجميعفيكلهاالإنسانيةحياةأم

متعدثةوزواياجهانبليفتحوإئه
كلهاتندرجوالمر@مي،@لمعانيمن

تعدالتيالضخمة،الحقيقةهذهتحت
عليهتقهم@لذيالأصاسحجر

الحياة.

الجنلحيمعينةغايةهناكأنالحقيقةهذهجوانبسجبوأول

قضرومنوجه@ه؟كايةحققفقدو@قاهابهاقاممنوظيفةفيتتمثلوالإنى

حياتهوباتتوظيفة،بلاوأصبحوجو@ه؟عايةأبطلفقدعنهانكلئوفيها

منخريةالقصد،منفلىغة
قيمتهامنهتتمدالذيالأصيل،معناما

إلىواستهىالوجود،بلىبهخرجالذيالناموسمنالفلتوقدالأولى.

@لذيالوجي،نامهسمرينفلتكئنكليصيب@لذيالمطلق،الضيع

القاء.لهويكفلويحفظهيردطه
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هىالوجحد،بام@سوالإصالج@ترلطالتيالمعينةالوظي@ةهده

وربيعبد،عدور@عدهاكيكودفهالعو@يةهيأودنه.العادة

الاعتارهداأساسعلىكلهاالددحياةتسقيموأرئعبد

لأزوت@الصحمة،الحقيقةلتلكالآخرالجاسصيبرزتموس

والإلبىلالصإقامةمحردسوأشملأرصعيكو@أنلدلاالع@دة
ألوانايكل@هموهوهدا.يكلمهملاواتهالشعائرؤإقامة@يحياتهميقصونلا

صأخرى
التاطألوانلحرنعر@لاوتدحياتهممعطمتستغرقال@ط

م@المطلو@النثاطحدودلعرفولكنناالجى،يكلم@التي

جاعلإتيللملائكة.رتكقالوإذ@ةتعالىاللهفولم@الفرآدمننعرفها

لهيافىضفي
هالخلا@

الكائ@هداعملإفنالأرصفي

الأرض،عمارةفيالحيويالثلاألواناستقتضيو@يالإنسفي.

اقهإرأشقوتحققومكحناتها،وذحئرهاوطاقاتها،قواهاإلىوالتعرف
لي

كما@يهاالحياةوترقيةوتميهااستخدامها
علىالقيامالخلالةتقتضي

اللهشريعة
الاموسمعيتلسقالديالإل@المنهجلتحقيقالأرصلي

الحام.الكوني

التيالإنسانى،الجحدعايةهيالتيالعبالةمعنىأنيتجلىثمومن

وظيفةوأنال@ئعائرامجردسوأضمل@وسعالأولى،الإنانوظيفةمي

فيإ@إتتمثلالجاثةحقيقةوأنقطعا.العباثةلخلةد@@لخلافة

ةرئيسيينأمرين

دنهالبوديةمعنىاستقر@رهوالأول.
المثعوراستفرار@يالنفى.ثي

شيءثدلكيراءلي@وأفىئعبد.@ربأيعبد،عداوربا.عبدأهناكأنعلى

فيليىا@لاعتبار.وهداالوضعهذاإلأهناكلي@وأد
عابدإلأالوجيهذا

عبيد.لهو@لكلو@حدربوالأومعبودة

فيحركةوكل@لضمير،فيحركةبكل@ثهبل@هو@لوخهوالئاني:
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والتجردصخالصة،اللهإلىلهاالت@هالحياة.فيحركةوكلالجوارح،

قه.التعبدمدىعيرمعنىكلومنآخر،شعوركل

مدىيتحققو@لكبهدأ
الطا@ق،

والشعئركافعئر،العملويصبح

فيوالحهاداقه،سيلليكالحهادالأرصوعمارةرص،ا؟كعمارة

وكلهاعاثفكلهاالله..لقدروالرصىالئداثدعلىكالصراللهسبيل

خضوعوكلهالها.والإن@الحناللهخلقالتيالاولىللوطيمةتحقيق

شيءكلعبحعيةلييتمثلالذيالعامالاموس
سحاه.دونثه

ليالإنسافىيعجتىعدئذ
منسطيفةلاغيامهناأئهشمكلراالأرضهده

لهأربلالهوبماثةلتهطاعةفترة،@هاليهصحاء@عالى،ا@هقبل
ليها،هو

لهعايةولا
لييجدهالديوحراؤهاالطاعة،إلأورائها،مر

نفسه
طمألينةم@

يجدهثئمله.ورعايتهعه،اللهرضىأصوم@وعمله،وصعهع@ورصى

عطيما.وفصلأوسعيماتكريماالآحرةفي

الأرصهذهأوهاقمشفرقديكوناللهإلرقديكودوعدثب

تحررالفرار.تحرر@هذاقدويكونالملفتةومغريانهاالمعوقةوح@اد@ها

الكونيالوصعديوامتقردنه،وحلصوالأثقال.الأوهاقسحقيقة
وجعهغايةوحققلهبماخلقوقاملعا@تهالمحهحلقهعبدالهالأصيما

العجاث@مصىاستقرارممضيات@مر
ح

ويهضالأرض،كأبالخلالةيقوم@

منها،يديهلافضفاتهالوقتفيوهوثمراتها،أقصىويحققتحكاليمها،

القل@حالص
ويحققلالحلافةينهصلمألهذلكومعرياتهاحماذ@هام@

معىلتحق@قولكرلداتطولاهولذانهتمرانثا
الفرارثمث@نها،العما@ؤ

ي@الأعمالقيسهتصبحأدكذلكمقتص@اتهوصمنها!اقهإلى

@ستمدة
لالواعثهامر

غيرر@لال!تكون-ماالنتائحفلحكنشائحهامن

ولأرل،الأعطبهدهالقيامفيالعماثةدأءطهومعلقإئماالستائحلهذهمعلق

فيلي@حراع@
التىالعبا@ةديجزاؤهإنماائحها،د
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والتكاليفالواجباتتجاهكاملاتغيراالانسانمرقفيتغيرئمومن

هذاحققوقىفيها.الكاسالعبالةمفىإلىكلهافيهافيظروالأعمال.

@هذهفلك.بعدتكونماالشئجولتكىغايته.وتحققتمهمتهانتهتالمعنى

هوإئماشأنه.منوليتحابه،فيولاو@حبهفيداحلةلتالتائج

ومىومثيئته.اللهقدرمىجاتوعملهوليتهحهدهوهوومثة.اللهقدر

وضمننصيبه،أخدأئهوشعروالجهد،العمللائجمنقلبهدالإلطنمص

فل@والجهد،العملعلىالاعثليالعبادةمعمىتحققبمجردجزاع@

علىوالحصامالتكابىإلىتدعوالتيالأطمحمنبقيةحينئل!قلبهفيتبقى

والطاقةالجهدم@يملكماأقصىيدلجطبفهوسالحياة.هدهأعر@ض

القلقم@وقلبهيدهيحفضجانبومنلالتكالف.والنهوضالخلافةفي

ليحققطالئمر@هذهحققفقدالث@ط.هذا@وثمر@الأرص،هذهلأعر@ض

لذانه.ويحتحرهاعليهاليحصللافيهاالعبادةمعش

ليالجهدوبذلللعملالمؤصحالريكودلا@@الن
الثمرةهوالخلافة

الذيالعبادة،معنىتحقيقهوالحالزيكونبلكانعمللأيوالحتيجة

معلقأالإنسانقلبيصبحثمومنوالطاقة.الحهدأقصىببذليتحقق

وهيالحهد..بنتاثجالتعلقطليقأسالحهد،فيالعباثةمعنىبتحقيق

.3الكرالتصررهداظلفيإلأتثألاكريمةمشلكلر

لأئهافدلكتتذوقهح،ولاالمشلكرهدهتدردلاالثريةكانتلاذا

ديالأول-الملمنجيلعلثىكمانعش-لم
ولمالقرآن.هذاظحط

العظيم.الدسنررلمحلدحيانهاسقواعدنستمد

العبيية.أفق@و@لعباثة.أفقالأفق.هذاالإنساد@لىيرتفعوحين

منحتمأتألفنفسهفإنعليه.ويمر
غايةلتحقيقحشةوسيلةاتخاذ

كلمتهوجعلافىدعئنصرهيالغايةهذهكانتولوكريمة.
العليا.هي

جهةوسالكريم.النظيفالعباثةمعنىتحطمجهةمنالخسيسةفالوسيلة
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لالهوئخرى
بعني

يعنيإنماالغايات،سحلونفسه
الو@جك،بأثاءنمسه

قدرهوفقلهايأتيلثه.فموكولةالغاياتالأثاء@فافيالباثةلمصىتحقيقا

@مرهاغايةإلىللوصولوالطرقالوسائللاعنساتثاعيولايريده.الدي

لته.@لعابدالمؤمنحسابفيث@خلةوليستافه،إلى

فيالبال،وصلاحالنفس،وطمأنينةالضمير،براحةالعبديستمتعئم

علىأمقدرهاكماتحققتيرما.لملمعملهثمرةرأقسحاءالأحهال.جمغ

معنىتحققعندحزاع@،وضمنعمله.أنهىقدفهوقدرها.ماعكس

هوعلموقدوظيفته..حدودعنخلىجذلكبعديقعوماواشراح.العبال@.

لهانوعلمالعبد.حدودلمطالهولابمشاعرهيتحاصزيعدللمعد،أته

هذاعندثممكرهواستقرتالرب.شؤونمنهوفيمايتقحميعدفلمرب،

اكهعنهو@رضيعنه،اللهورضيالحد،

الفخمةالحقيقةتلكمنجمانبتتجلىوهكدا
وهي

فينمتقرعدماكلهاالحياةوجهنيرلأنكفيلةحقيقة
"ء@يم

القصة.فيثقيقة()حقيقهعلىالنأكيدبدسولا
الثرخليقةهي

الانتقامعلىصممالذيإبليسوفويته.آدمعداوةفيتبدتالتيوالعصيان
من

آ
منفإنكقال:يبعثون.يومبلىنأنظرنيربقال:وفويتهإ3

لهملأنعدقفبما@نويتنية)قالاله.المعلومالوقتبومبلىالمنظرين
الإغ@اء.فرصةوقبيلهلإبليىسبحانه-اللهجعللقدالمستقيم،صراطك

أنثيئتهفضتالذيللابتلاء،تحقبقاالاختبلىفرصةوذربةلآ@موجعل

الكئن.هذابهتأخذ

متعاقبة،مستمرةجولاتفي@بثريبالقلبتطوفالحفيقةهذهبن

فيهلتطغمتواعلاعميقامزاوتهزهمتلاحقة؟)يقاعاتأوتارهعلىوترقع
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بين(.عدؤلكمإنهةالإنسان:حياةفيالحقيقةمذهجدية

والتزييىالإغياءسكثيرةوضروبشتىصورلهاالث@يطانوعداوة

اللام-عليهلأ@-نصاالحقيقةهذهتبرزالفصةمطلعفمنذوالوسوسة،
1أطه:ولزوجئم@لكعدؤهذاإنأدميا)فقلنا@زوجه: 17)

ةالأياممدىعلىوللبشريةومكانرمانكلفيللإنسانولمحصا@زأ

أيوسف:مبين،عدوللإنسان@لشيطان"بئ

لا)وأمببأ@عدواللإنانكانالئئيطان)إق

1أ@لبقرة:مينعدؤلكمإئه@لتيطانخطواتتتبعوا 6،82 الأنعم:0،8
4 2

)ولا..(6أفاطر.عدؤا@فاتخذوهعدؤلكمالثنيطان)إنايم..

الحقيقةهدهإن.(62الرخرف:أميئأعدؤلكمإنه@لشيطانيصدنكم

د@إثارةواستجاشتهالقلبلإيقاظالإسانوحدانفيالقرآنيطبعهاأنيريد

الحافيةللوسوسةالواعيةللمراقبةوإرهافهحسامميته،

منبدولا
منالنجاةطوقإلىهنالمتة

الخببث:المبينالعدوهدا

بن..@المخلصينمنهمعبادكإلأئجمينلأغويفمفبعزتكال؟@

منلأنهملهميزينأناليطانيملكلااللهعبحد
حمإ،فيا*

ولأن

عباديبنمشقيمعلئيصر@طهوهذاصصدةفلوبهيمإلىالشيطانمد@خل

@لغاوينأ..مناتبعدمنإلاسلطان.عليهملكلي@

لم
وإنلىةالعزائم،واستجاشةالهمم،لاستنهاضاخرى،نفيةلمسة

والعبدذضيفا،..كانيهد@لثطانإنالقوى:،وتحديه@لطريق،

وفيجانبهديوالأمنبجياره،والأنىلربه،بالصلةبلحساسهيطمئن

ورسوسته.ال@ئيطانكيدمنبالحمايةبالشعوريطمئن

التيالأشياءحقائقأشعنهنحتننجلىالمؤمنفلبفياللهنورإن
والاطلالحقلينالطريقمفرقويبدوالحياة،وفيالنفم@فيالشيطانيبثها

منالنفستجدحيث..@سو@@لحياةواقعوفي@لنفىثاخلفيمحدلمحا..
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ماالنورهذا
الثيطاننفخاتترىفيها.ثيءكلفترئاولا،جوانبهايير

ويمكف،الغبىيتحشجثواصحا..هذاترىولمتاته.وهمراته

كيدإنوسوستهأريحونذهباليطانويحسىالحقيقةتبدووحيث

ضعيفا@كان@لشيطان

الث@يطان.يهدمنالرحفنحمىإلىيلتجىءأنالإنسافى،أحدروما

الئيطانمنينزكتكما)ططريقهالثيطانعلىيأخدأنالإنسانأجدرما

يأخذالشيطادوسوسةعنداتهوفكرعليم،..سميعإتهباكفاستعذنزغ

وهيسبحانهءبه-اعتصامدهوالعبوديةاللئيم.لرعيماوعلىعليهالطريق

طائ@م@همإذااتقواائذينإنوالتموى@للإيمانملازمةئمرة
@لشيطانمن

2الأعراف:أ@ونمبصرهمفإذاواتذكر 0

.،1

عميقة،وحقائقعجي@ة،إيحاءاتصالعظيمةالآيةهدهوتكشف

)فإذادقوله:الاية@ختتامإنالجميل.المعحرالقرآديالتجيريتضمنها

تقابلهاألفاظلهايىالآية.صدرإلىكيرةمعانيليف@@مبصرونهم

نورللاويغلقويطم@يعميالشيطانمقأنيميدإثه

علىالطانيرسمهامظلمةصوردإئهاهدى.ولايوصوصالحق

اتهتقوىولكنوالأبصار.والعيودواثسمحالقلوبعلىالتعئميةةالإنساد

بالتهالقلوبتصلالتيالوشيجةتلكوعقابه..غصبهوخشيةومراقبته

تفتحتتذكرواإذادالمتقشتذكرهداه..صالغفلةوتوقظهامن

مصقإنهمفإفاعيونهم:إصالغاوةونكشفتبصائرهم؟

الانجاهوإنظلمة،الشيطانمسقإنإبصاراكهتذكرو)نعمى،الشيطان

المتميىعلىللثيطانفماالتقوى،تجلوهالشيطانسقإننور..اثهإلى

من

كيد@نبالثه..الاعتصامبكونحي@ضعيفاكانالشيطانكبد

ال@هحقيقة@لنفسعرفتوشالإيمان،ضخقىضعيفأكانالشيطاد
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وحده.بالتهتعتصمأنبلأأمامهايقىفلاله.@لكلعسهبةحقيفةوعرفت

@يالخحثقكلوعلىالشيطارعلىالسلطادصعبوهو
اثر@

سجحالهبهاعتصمواالديروهؤلاءوحده..والقدرةاللطانصاحبوهو

خطيةإليهوتقرلهمالحياة!رحلةفيإلهالطريقديخطاهمتنقلاللهيذ

اله،مبصرونهمفإذاالال@اليطانلزغاتقلوبهمصوتمسح

ووسوسته.اليطانتجلوصنورالقل@فيفالتقوى

الحسلمى،الحاثصالمقي،النتيالقبهوالمؤم@قل@إن

رصيالخطب-بنعمرأدوردبالته..المعتصم
سابيسألعنه-اثه

فماقال.دلى!قالشك؟ذاطريقأسلكتاماله.فقالالتقوىعنكعب

التتوى.فذلكواحتهدت.شفرتقال:عملت؟

وخيةالشعور،فيوشفافيةالضمير،ديحاسبةفذلك

الذيطربقلأشهاكوتوقدائم،وحدرمستمرة،

وأشيادوالمطامحالمطامعوأش@اكوالهوات،الرغئبأشو@كتتجاثبه

رجاععبجابةيملكلافيمىالكا@بالرجاءوأشحاكوالهواج@،المخحو@

الأش@اك!منعيرهاوعثراتضرأ.ولانمعآيملدلاممنالكاذ@والخوف

صرحمةفياتقياحلدي@إن
فنةعلىواصالذينوفضل.افه

ووسوستهالثيطادنزغكدافع@االدينالنلم@.فتنةوعلىالنمى

قالمالذبنبالثه.بالاعتصام
الطريقفلثفيسيرهمفياسنقامهاثمالهربناا

اثهيتركهمل@اولئكالغرب..الاق
إيمانهم،يضيعول@وحدهم

مستقيمأ!.عراطأإليه)ويهديهمبأيديهمشأخدإتهحهاثمم.ينىولن
@@مصورة.حركةالتصيرعلىتخلعإليها.."وكلمة

@لمؤمنبنترسم

إليه..وتفربهمالحياة،طريقفيخطئكلفيتكلؤ@ورحمتهال@هوعناية

نفسهفيمدل@لهايجدعبلىةوهي
علىبهفيعتصمبصيرة،علىباثهيؤمئمن

وتتضحةيهتديأئهلحظةكلفييحسحيثثقة..
ةالطريقأمامه
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منفعلاويقترب
مستقيم.طريقفيبل!هويحطوكأئماالله

ئذ@ق!حتىئعرفولايذ@ق..لإئه

تصذالتيال@ملةالعفبةكانصربماالكبرى،العقبةهرالشيطانإن

الرعلىالإصر@راصرفلقدالمستقيم،اللهصر@طعنالإنسان

بينمنلآينهمثئم@لمميم.صراطكلهملأقغدنأكويتنطنجماتال.أ

كثرهمتجدولاشمانلهم،وعنأيمانهموعنخلفهم،ومنأيديهم

.."شحرين

الخبيثالعدو@راثةالعيد.الفاصدالعامدبر@دةالنر.إنها@ر@دة

الرحلةهذهفيوظبقهفهيالمستقيم،اثهصراطعنالإلانلصدالماكر

مجرىآدمالنفييجريوهوالمعلوم.الوقتفيحلقهالمحهيجثيومإلى

الله،صبيلعنليصدهإيىيرسوسالإنسان،تلبعلىجاثماويئكىءالدم.

@لنورمنالمخلوقهذائخرجالمبين..@لحقعنوالثروالإثمفبهوينفخ

ماالايرىفلاالظلام!إلى
فيوالبعيد..الطغيان@لحويقو"إلهيوسوس

غريرا،والعملالقولزحر@الإنسانإلىوحيؤالثيطانيقوىالطلام

لهيكونولاللعبا@ال@رسمهاالتيالحدوويتجيزالحق،علىفيجور

وتيهضلالفيفهوالله،يسثها@لتيالثسريعةومنالمحه،فيالعقيدةمنضابط

ستىوظلمات
والانحر@ف.الرووظلمةوالن@هوة.الهوىظلمة

والنفاق.الرياءوظلمةوالذلة.الضعفوظلمةوالطغيان.الكبروظلمة

يأخذهالاشتىوظلماتوالقلق..الكوظلمةوالسعر.الطمعوظلمة

يتركوماالشطان..واتباعالله،طريقعنالثرودعدكلهاتتجمعالحصر

يتلبى.لاالذيا@لحدنور@لحقيتعدد.لاالذيالو@حدال@هنررالإنسان

حتى
وكلهاالأصناف..وشتىالأنلاثتىمنظلماتفىالثيطانئدخله

أنللإنسانالمتينالكيدهذا@جر@منالشيطانيرجحا@لتي
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الهدىويدعالعي،إلىالرشدفيترلىعليهااقهفظرهالتيفطرتهمنيخلخ

والرفعةواللامالطمأديةعلىوالضآلةوالهبوطالتخبطويفئرالضلال،إلى

فييثقماأولالإنسانكيانلهئرقنوربالثهوالاعتصامالإيمان

ووص@اووضاع@نوراحولهامنولغوتصفو،روحهلهترقضميره.

الأشياءحقائقفيك@@حكام.تقانب@الثيطانلجهطلامكليمحي

غس@،دغبرواضحةالمؤمنقلبفيراهاالتصور@ت،وحقائقالقيموحفئق

مامهافبأخذلىححة،بغيرحاصعهافيمستقرةتلبيص،ولالب@بجربية

مامنهاويدعيأخذ
فييصضيفيه.أرجحةلاوقر@روثقةطمأنيةفيياع

مكرفثطرتهفيلالطريقوهاكهايخبطولاليا،هينااللهإلىطريقه

اليطانبذكروحذ@كلتناءمحاالنبويةوالسئةالكريمالقرآنتأئل

لعباثهتعالىالربفنحذيرومحلىبنه،وكيده
يه

مننحديرهم@أكثرجاء

منينثأوفساثماالفسشرفإدغيرماينبغيلاالديهوومدا)1(،النف@

طاعتهومحلشره،وموصعمركبتهفهيوسوسته،
النبويالهديوم@

ييرشيئأنقطفالثيطانحقيقةبيانفيالثريف
الحقيقة:هذه

ص-
افهعد

عيهرو:اللهرسولتالتال:عه-ائهرضيمسعؤ-ب@

مىنكمماإ
و)يادقالواة."الجنمنقرينهلهؤكلوقدإلاأحد

ت@ل@دكرت(1)
أبرسصبالو.،لأقلىة@لنفى@@نعالى.انولهثي@لؤآدلي

@هةوللل@3،،5
@لملهمة@لسوثكرت(2أ@لتبامه@للؤ@صت@بانص@رلا@تمقرله@ى

عننف@رنهى@@قرلهلي
فارعت@04(@1ى،لهو@

ديثرما@لاشحا@وسوحات
@لحح@حطة

طنهدوسد@نرلهدي
ا@شر@ر@س

@الا،.@وشنت
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يأمرننللافأسلم،عليهأعننيقداللهأنإلأوإياي،قال؟إ3اللهرسوليا

إلابخيرإ

منمنكمما"@ح@:اللهرسولقالقال.طلىق،بنشريكعن-
@حد

أعاشياللهأنالأولي،قال:الله؟رسولباولدقالوا:ال@شيطانولهالأ

"دأسلمعلبه

فيأبوحاتم.قال
حتىالمصطفى@عشيطانعلى@نالخبر@يلهذا

اكافركان@ننهيلئمكانألهلالحير،الأبأمرهلم

1"مسلمشرح"فيالوويالإمموقال 5 7 / برفع@فأسلم":17

أنا@سلئممعناه:ةقالزفع،فمنمثهورنان،روايتانوهحاوفتحها،الميم

مؤمنأ،وصلىالإسلام،من@سلمالقرينإنقال:فغوم@و@تنته،شرهمن

عنالسغريونقلالفتح.عياضالقاضيورجحالرفع،الخطابي@رخح

لاوالشيطانمه،انااسلئممعناه:فأسلم!"قرله.كييةبنسفيان

يسلم
(3)

@ىلحرلحه@لى@مدمشرطعدىصححللسادحدو@هىامأ(4)سدم@حرحه(1)

صرالإحاد
6 4 1 7

3

@رو@و@لطر@ولال2،مأ/8لى@لمحمع@لهىرثكرهلإساد@ى،حداسحه(2)

مما(ا6)لرنم@سادال!@ينحربحها@طر@لصحيع@لى@ررحال@رحالو@لر@ر،

صحرح@@نهرسرلانعانتحديترعرهماسر@حمدملم@روي
فالتلبلأعدما

لارماليلملت.@مرلتياعاتةمالك@قالما@معدر@ىدحاءفالتعبهلرت

ده@رسرلدفالمنلكعلىنليبعلر

ي@
ئزمعي@نهرسوليادفلتضيطالك؟ألاحمث

قال
تال@الهيارمولومحكقلتاد@@كلومعلعم

رئيولكىلعم
@عروحل

و@يخى@ملم،علبه@مي
."لاسلمعل@ه@مير"آحر"لمط

سليمد@ل@.الوقال(3)
ب

@لم@لماصيملمصعلى5@أملم"يقرلرد@لرودعمة

أ@قد@لبدسلود@نص
@غةشماد@ه@بلآلم

"

يتولوكادشرهس@أسلنميقوله

لاللم@لطل
غة@م@وقرلريسألو@لمرحنال

@لياد=لمحالمةة@ر@لحاهديطهر@وموح@
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-

المحهعبدعن
لمةللثميطادإن":@د@ه@رسولقالةقالمسعيبن

بالحغ،وتكديببال@،فإيعاذاليطان،لمةفأئالمة،وللملكآدم،ببى

ي@وجذفمنالحق،وتصديقبالخير،فإيعاذالملك،لمةو@فا
ك،

لالثيطانقرأئئمالثيطان،منفليتعحذأخرى،اوخدومنافه،فليحمد

@لرد@ولكأن@ممي@لرحدحتالأ@ن

@بى
كة

ال@لالحل@حمدسرولهماومو

@نهرصول
نالمابر@لمرنكه.وفربهفربهلهؤكلرتدالآمى@حددكملماي.

لحق!@لأبأمرليدلاعبهنعالا@كلميولكى@ك@ل!فال@ذرسرلبا@@هاك

@لاحر@لمولرلحمل@لطلبسحموطص،رىلال

رصيعر-اسوس
لحصنير.آدمعلىئضلت"@@ن@رسولتالتالعهما-@ذ

ك@رأالحمضطدوككللىعرلأئرو@سوكنأسلم،حىك@رأ@أعمى@د"شطلىكاد
حطةاعلىعولأ@روخه

@،ترير@ليئلى@سحمعريحلهداكا(صحاد،آكمإ

تممعلىئضلتلقولهاتريهمخصأ@سحميكرد@@،لؤير@لييحاص@@ر@ا
قريهمهما@صحمرعذ@حصنبى"

لي@لانلىالفكللي@رحممر@لطحري@قال
مفهكحم@ناء

رولابماوكد@لؤبى@ي

ككلند@@ن@رصوليكود@دبخملندما@لحدمدض@ي@@نهرسولعى
دي

@لك

مانأمنالحلالهميهكادبكود@دولخمل@لاس،سسحل@كمى
سا@لدسليريي

حدذافالحشاتدث@ما@رحدنامى@لكشيءعلىبللمابملسى

عد@نه
وند@حد@لأسمكملماتال.@@نبئصسعؤص@سصللهترحاء3س

لدهسذ3@لحا@لحلبت.سقربهلهؤكل
ندحلهالا@.الا@فبننالحلرس

@ث@3بارسولرمكنجلمجرى@لميدم@بنمنبجري@لظانلل@على@لمحبت

صسلىلله3ثأ@ماعلهأعمىلحالى@ه@ولكنلحمىلال
ترعى@نهعا

اح@أ@@@لهرسوللرحلتر@س@علىمعيركدليةيث@@ئهرسوللقتتالت.عها-

@منه@ىبنرلشه@لفلةمتلأ@مالحهعفهر@حأ
س

عفونكسولعموكسحطك

@مالقالت.شيطالشالمحلكعات@باقال.للئا@يحرتابكماكللا@يلعمكولك

@اولكنيلر@نال.@نهيارصرلو@تلفلتشيطار"@لألهتالميماسينالضيطاد@لك

@@رمرلألوححوصرلا@نتاللاسلم!عليهتحالى@أعلني@نهدعوت
ي

كاد@يتد

خىلهمداه@للما@سحصهعلبه@اله@تمال@@ن@@ر@سحا-ىكانر@ن@@نا@لسى

ثيصلى@
سمرمحهيمى@لنل@مننجره@خلا@صه@ل@ة

حه
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@لفقر"يعدكم
.(2القرة:*أالأية(1)

لص@.الئمة:وا

وغيرالقرآنقراعةعندالشيطانسلالاستعافةسبحانه-ا@هوقد@مر

التعي.@لىالحاجةالدةوهذهنلك،

الحديثفيوالظانالنفىمنالاستعافةلين@ور-الئبيحمعوقد

رصيهريرة-أبيعنوصححهالترمذيرواهالذي
بكرأباأن"عه%الله

رصيالصديق-
اصبحثبفاأقولهشيئاعئمنيالله،رسولياقال:عه-اذ

ماو@تال@فاطروالشهادة،الغيبعالماللهئمقل:"قال:أمسيت،لافا

شرمنبكأعهذانت،الأإلهلاانأشهدومليكه،شيءكلربوالأرض،

سعنفسيعل!أقترتوأن)2(،وشركهالشيطانوشرنفسي
إلىأو@جرها

تضمنفقد."مضجعكاحذتو)ذاأمسيتو)فاأصبحتإذافلهمسلم،

إماكلهالثرفإنوغاية،واسبابهالثرسالاستعالةالثريفالحديثهذا

أوالعامل،علىتعيأنإماوغايته:الشبطان،مناوالنف@،منيصدرأن

عنهمايصدرالذيالثرمصدريالحديثفتضمنالمسلم،على@خي@

إليهمايصلاللتينوغايتيه

منتوجيهالفرآنوفي
وللمؤميناتجداءيخيما@نهرووتعالى-سحانهالله-

خافمخوت:كلسبحما@والياذبكفه،للعياذجمعا،بعدهمن

وكأئماوحهوعلىالاجمالوحهعلىومعلم،مجهولوظاهر،

لي)@مم@2،@لترملى@خرحه(1)
لد

لمه/3@لفشرليو@لطري@لؤتعورةوس

حدو@لىا،ك@/7@لحت،كما@يامى@لكرىثيو@لثي@9و
لي

9قم@لإحادسليتحريحه)الطرصحيحه 97)

مى@يلمنحيمةدرربرسكرد@لرا-@كسر@ننرويت(2)
حر،يتصئها@تنضاكه

ومه@لرحلتحربك@لركص@لحومري.فالووحرولمحو@ثتوصرركصلهو@لطد

@لر@نروند@تصومو@فللالعحشيماو@لهررجلن@ركصةقوله
1@لرحادآكمأوعرهلالرمحر@لرحر@لطصوستبمت 1.،6
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مهةفيلهم،ويقولكنمه،لهمويبسطحماه،لهمسبحانه-الله-يفغ

@لهمأمنكمبلىتعالراالحمىإلىتعالطها.إلىتعالواوعطف:
ي

حرلكموأنأعداءلكموأنضعافأنكماعلمفأناتعالوافيه.تطمئنرن
واللام..والطمأدينةالأصهاوها..مخاوف

ماضرمن@لفلقبربئ@يذ@لالإلهي:الت@بماهداكانثثمومن

وتبإذاغممقشرومنخلق
(1)

(2)@لعفدفيالنفاناتشرومن
ثرومن

إفاحاسد

الوسو@سشرمنالنل@ى.إلهاناسملكالاسبرثئموذقل،

و@لناسأ@لجنةمندور@لنلم@@فييوسوسالذي@لخناس

الاستعافةعلىيتصلالفرآليالتوجبهوهذا
هو@س@الديالثرس

الاستعافةنضفتالفلقدسررة@والآخرةالديافيكلهاوالمعاصيالذنوب

وسورةمنشروهووالحدبالسحرلهالغي@رظلمهرالذيالثرمن

ثرفهونصهالددظلمسببهوالديالثرمنالاستعافةتضمنتالناس

من

لأئهعهالكففهيطبولاالتكليفتحتيدخللاالأول

كسه.منلي@

دير@لاسف(1)
ة@ل@و@لرتدق؟@لم@@لئ

عالأ-ما-دو@لف@ها@لما،@بلدي

نملأعلىلد@ن@جدمحو@و@ليلبحمر@لبةتلعقج@رمابمو@لبل
فاتثوشلصلصمقرسوخ@مىنيءكلص@ليللحهولترنعصماليره

ر@نحاروسهمو@هاح@وسلىسسفىح@سمةرخرةتجكنسحادعرعلويقحم

على@لالطلاقنعد@ل@لةيخطاددسو@ل@ط،@لثرونحق@للب@،فينتر@

لى@لاصونصطامروحديم@@سو@ل@م@ليحلهسلبمطشهحومىو@لإلحاء

اوف@دا

وحلل@لحو@س،حللطربقعىلاث@ى@لو@حر@لايمك@لمق@و@لماثد@ييأ(
ف@د@بحفد@رمنو@لناعرو@نلنيردمص@دىو@لإبحاء@@لاعص@،

@رجطسحرلي

و@لإبحاءاتفابد@لحركنفبدصلياولق@مميل
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بهويتعلقالتكليفنحتيدخلالثانيوالر
(1)

هناوالاستعافة"،

الوسهاسشرهو:منهوالمستعاذالناس.إلهالناس،ملكالاس،برب

والاس.الجنةم@الاس،صدورفييوسوسالديالختاس،

المه-صماتمنتستجصرالإله،الملك،لالرب،والاستعادة

لهماسبحانه-

الذلمرالوس@اسوشرعامة،الثريدفع

والحامي.والراعيوالموجهالمرديهولالرب

المتصرف.الحاكمالمالكهووالملك

حمايةفيهاالصماتوهذهالمتسلط..الممتوليالمستعليهووالإله

وهيالصد@ر.إلىيتدس@الذيالرمن
لأثهتدفعهكيفتعرفلا

مستور.

ولكنشيء.كلوالهشيء،كلوملكشيء،كلر@رالله

العيادموفففيبالقربىيحسوديجعلهمهناالاسذكرتخصيص

والالتحاءلهالعياذإلىوأئةرسولهءحريوحهنه-لرحمةواللهوالاحتماء.

لهمقبللاالدبيب،خفيشرم@هده،صفاتهمعليامخضارمعإيى،

يث@عرون،لاحيثمنيأخدهمفهوالإله.الملكالربلعودسإلابدفعه

يحتبود.لامهحيثويأتيهم

والصوتالحركةالوسوسة.وأصلوسوس.منفعلانوالسواس

النض.فيالخنيالالقاءفالوسواسمه.فمحترزيحسلاالذيالحفي

عدويؤكدهالموسوسيكررهكلاماالوس@سةكانتولما
كرراليهيلقيهمن

تكريرمعناها.ببزاءلفظها

أبوقولومنهو@ختفىتوارىاب@يخن@حن@منففعالالخنلىوأما

لمجردفليستظهوربعد@ختفاءاللفظوحقيقةمنه.فانخنستهريرة:

@لمرحدآكم@طر@(1)
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والرجرع.الاختباءةفالذص)1(،الكواكببهاوصفولهذاالاختفاء

عملبما:وحددالخناس،.لأالوسواسأولأالصمةالنصأطلقوقد
الجنةمن@ةماهبةحددتنم@الناسصدورفييوسوسايذي@

لتينوالانتاهوالتلفتاليقطةالحسيثير@يالترتيبوهذا..@والنلم@

طريقةولإثواكالكلام،أولفيصفتهإطلاقبعدالخنلم@،الوص-حقيقة
مراقة!أولددعهتافباشره،لهايتحققالتيفعله

يوسوسالخنلمىالوسو@سأنالإيقاط-هذابعدتعر@-حي@والنفر

الهووأتهوسرا،حميةالنلم@صد@رفى

الجنة،تدسىالصد@رإلىيتدسسونالذيرالنلىكذلثوهواشطفية،لة

وقدللدلاع،تتأههذاتعرفحي@الف@الثياطي@وسوسةوسونويو@

والطريق!والصدخلالمكمىعرلت

واقعفيآنارهانحدولكناتتمكيفلدريلانحنالجةووسوسة

قدية،قديمةوإبلي@آدملينالمعركةأنونعرتالحياة.وواقعالحفوس

وحسدهكريائهوسالر@يه،خليقةمنتنبثقحرلاأعلنهاقدالشيطانوأن

منلهااستصدرقدوأئهالانسان!علىوحقده
سبحانه-فيها-فان@بال@ا،الله

لحكمة
م@مجردافيهاالالاديركولميرإها!

لهجعللقدالعدة
س

لهوجعلجنة،الإيمان
لهوجعلعدفالذكرمى

الاستعاثةمن

الملوم.وحدهإورفهووسلاحهوعدتهنجتهالإنسانأعملفإفا

رصيعبلمى-أسع@
@كل@:اللهرسولقالقال:عنهما-الله

آابنقل@علىحئم@لثيطادا
غفل@ذاخنى،اللهذكرفإفا3

"وسوس

تحسى@لتبير@لكاك@1،5أ@تكوكر@لجو@ر@لكنهبالخ@@نلا@ممظل@.قال(1)

@لرحد.اكام@طر@ونخفيرتحري@رر@ا@للكيه@يحعقي@ي

معتقأ@لحوي@حرحه(2)
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مامنهاونعرفالكثير.@لئيءومحشهمعننعرتفنحنالنلمىوأما

هو
أشد

الئياطين!وسوسةمن

لاجثمنوعقلهرفيقهقلببالر@لىيدس@انسؤ@لذيرفيق

المأمون!الرفيقلأتهيحترس،لاحيثومنيحتسب

جبلىاطاغبةتتركهحتىسلطاننيلكلنرسوس@لر@لذيوحاشة

والشل!للحرثمهلكأالأرض،فيمفسدأ

الحقكأنهيبدوحتىويزحلقه،الكلاميزينالذيالواشيوال@مام

فبه.مريةلاالديالصر@ح

الأتددعهلا@إغر@فيمنافذ@لغريزةمنيتدس@الذيالشهو@توبائع

الله.وعونالقلبيقظة

@وعر@
الأحاليليخصبونالذينالخندمميىالموسوسي@من

منبهاويدخلونخفونها،و
يعرفونها@والتي@لخمةالقلوبمافد

ثيبا!منهموئخفىالجنةشرمنوهميتحسس@ها..

عدتهعلىال@هيدلهثئمومنالخفية.الوسحسةثفععنععزوالإنسان

@لرمية!@لمعركةفيوسلاحهوحته

فهذه@لخاس!...بأئه!الوسياسوصففيمغزى@ف@لفتةوهناك

فيدبسانحةالفرصةيجدحتىو@ختبائهنخفبهعلىجهتهمنتدلالصفة

لمكره،يستيقظس@مملضعفهتوحياخرىجهةولكنهامنويرسحى.

@ناالنلس-منكانأم@لجنةمنكانسواءفهو-صدره.مد@خلويحمي

الكريمالرسولقالكماو@ختفى.،وقغأتى،حيثمنوعادخنى،@رجه

وسحىأ.غفل@ذاخن@،اللهذكرفإفا"الدقيق:المصررتثيلهفي

ضعيففهوالحسحاس.مهلجهةعلىالقلبتقوياللقةومذه

المعركة.فيالمؤمنعدةأمام

لاطويلةمعركة@خرى-ناحيةمنولكنها
قبعأبدافهوأبدا.تنتهي
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لامرةواليقظةللغفلة.مترقبخفس،
سجالوالحربعنتغني

فيضتىمهاصعديالكربمالقرادصورهاكماالقيامة،يومإلى

طربقصسواءليها-الثروثوافعالمعركةلطبيعةالنصوروهذا

مرالثر-منعملاثهطريقعنأوملثمرة@لئميطان
الإنسانيشعرأدشأنه

الخلقعلىميطرلالههوملكهرئهفإنفيها.امرهعليمغلودالي@أئه

نسلطهلموموشاصيتهآحدفهولالحرب،لابليسلد@فنكان@فاكله.

فأثاوإلههم.وملكهمربهمعىيغملونالديرعلىإلأ
@يفهميذكرونهمن

نحاة
قهةلاالتيالقوةإلىيستدبذن@وثواعيهالرمن

الإله.الملكالربإلىيتدغيرهاحقيقةلاالتيالحقيقة@الىسحاها،
عندويخنسالمواجهة،عنيضعفخنلس،وس@اسإلىيستدوالر

اللقاء،
باثهالعياذأماموسنهزم

عيم،سميعإثهبا@تهفاستعذنزغ@لشيطانمنينزعكوإفاإ
2اف:لأعراأ 0

الاستعاذةأوقعكيفوجلالتهالقرآنحكمة
الثيطانشرس

يقلولمالنلس،صد@رلييوسوسالديالخناسالوصواسبأنهالموصوف

شرمن
@الوسوا@شرمنةإفولهفإنجميعهشرهالاستعاثةلتعموسح@ته

وأعمهاتأئيراراقواهاشراوأشدهاصفاتهبأعطمووصفهثر@كليعم

فادا.

هووالصدر
@يفتجتمععليه@@الوار@تدخلفمهوبيتهالقبساحة

الأوامرتخرج@لقبومنالدهلير:بمنزلةفهوالقبليتلجئمالصدر

فهمهذافهمومنالجنود.علىتتفرقثمالصدرإلى@@والإر@

ماوليمخصصديركمفيما@لته@رليبنلينعالى:قرله
فلوبكمأفي

1عمران؟آلأ 5.،4

إلىإلقاعهيريدمافيلقيوبيتهالفلبساحةإلىبدخلفالثيطان
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تعالىقالولهذاالقبإلىواصلةووسوستهالصدرفييوسسفهوالقد

لي
1ةأطهالشيطان،@ل!@غيسوسآدم:قصة وا*فيه.يقلولم(20

يدركهحفياكلامأيفعلأنيحتملالوس@اسيعلى:أبوالقاضي

يقعالديهويكونأنويمكنالقلب.
مهويكونالفكرعد

وشلهكح@

الإسان.@جزاءفيوذهول

وصولهوكيفإبليسمنالوسوسةكيفةقائلقالفإنعقيل:النتال

قيلوقدوالطبعالنفرسإلهتميلقيلماعلىهوكلامقلالقلب.إلى

صو@ليل
@هوعبهيحخلأولالجم،بهتمعمماالالسارعلىيكودما

عل!لد

@شممسئنعدو@ن@علموتدلسقطحه،حد
عليصوتركلله،ر@حلصوحل،عر@مت@

نإنهالأعطم،كيهبمنعلى@مدتثم@لالانبمحل@ملاله،على@كلهانهبفلولا

يحري
عرفه@ال@وتؤنر@تحهعئاوباياويخالطه،صفمهخى@صا"@حرى@لمنه

مىرأرليا-إحرالهعنموكحلكهنا@لب،سعيهودخلعلى@لعصله@شعاد

@لماصحةأعر@مهمإثا@ر@مراالإلىيخاطى
سعصهممى

الببسعليهميدحلهاأنلعط

صبحىلا"د@نهوله،@ه@يحرله@لدى
حاخه

مه،دخلص
ص@لدحرلرامرمى

عره
دمصرومفصلىطريتاعىومومسدوىعبهدالا@

@ألر@لمىحثكر
صببليى"اتلىير@لحوري@ن

4 @لتال3

ي
برسجدرمممث

س@لماركصبحدتسيماد
ثرد@لانعحدصشجرةكدتنالصلصاله

ميإسيىثلقبهعصأفه،لقطعهالحاءالخرةهحهلأفطحن@فالرحل،لمححاء@بها

ندد@لتي@لحرةمنهأتطعأنئرلدتالا.نريد؟ماثفالإلسص،صورة
@رد@فمن

سيصركنماتعلمالمبثا@هتتال
لكمل@يطاد@لهثقاللأتطفهاتال.3علما

لمنقالوسا@تكعند@زا@مجتيرمكلدير@دولكتقطعهالالكجرمريخما

لكألافالنلك؟ليأي@
يرلحي@فوجدفاصبحلرحع.

عد
لمحلكلحد@صحنئماثتهو@

@لطادلهننللفطعهاعصألقامشا،بحد@لم
فالتريد؟ماونالصورته،صي

مننلك@لىمالككدحتقال.تعالا@رد@لن@ئعدس@تن@لشحرةهدهتطعئريد

مناتلويفال.يقله،كادحتىوحفهالأإصبهدصر@لقطعهادمصسل،
أنا@ا؟@

صأولحنت@لنبطار
قركتها،باللي@ربنفخدحكسل،عليكلييكىنململنهعمأة

عيكشئطتللليلرينفضابختفلنا
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لأنهآدمابنجدلىيدحل
النفسيحدثأنوهوويوسحىلطيفجسم

الر@ية.لالأفكار

الصحالة-كانتالزمخشري.قال
رصي

ا@ه
)نتقول:عنهم-

الفلمبعلىليجتمعودالثياطيى
كما

وقعئدبلمفإنالذلانيجتمع
السمبعهوإنهباف@فاسنعذنزغالشبطانمنبنزغكوإفاالفساد..أ

3أفصلت@العليم 6

إلىيتسربحاطروسواس..صورةعلىتبدأالشبطادمكائدإن

النفس
(1)

حاملأرويدآرويدا
منبال@هفالاستعاثةوالثر،الإثمسموم

وححةسلطكلدلكعلىلهلي@رلك@على@لل@،لثطادمر@للطد@لني@هحا

على@حاله@هو@ليمما@دفتو@لماإيا@دعرنهلمحردلهاستحبداناوبرمد

سعلوهمكىلث@؟
@لطار@طاهسا@لسى@نهللئارنالفه،سوالقهعيصسلطاله

9غرورأالأ@لطكبحدمموماوئ@ئبمبحدمملهإعفرلةعبه،ضثطر@اه

"ئمني،وماوكد@لبلثبحلو@سد@لنب@ادال!لمحيحلو
قلصبلىبصلمالرعله

سوتالعركسطوللحوالإلسص،
و@لنااقر@مث،علىوسملولحتك،ليا@

ريمئيمامماصه،علىبالحىويحهامله،يخطزاطلمليرك،كتكالكشكورئول

ئميو@لاطل،بحا-أترنمة5وعديروالثرقرحه@ها،على@خلا@ائكا@بةالأملي
و@لمب@لحال،

ونج@تلومحلىتفدييافدولا@نن@لمحة
@لفانلفالكحا

رمآرساعاعاثفد@لئى@الا@ح@تكنحفانكىبدفى

@لكادلة،عر-و@ل@طلةط@سالأممينلتده@لحب@@لمللةلالس
ط@الأفو@@ا،رقصح

طركه،بالحقحاعا@لطهر@@يتيد@لنطادا@ون@ة@بطدوغد@مصلرما@طلة@

@لهئبطللكلطريقصعيرسبل!@لرصولويعلمم
رماوئئيهم،يعلممتولهإس@

بمد
مبم

1ص@621-@سماد،@انة@فرير،إلأ@لنبطل 2 7

نتحرلوفد@لص،نلور@يالأ@كار@ننرمى@طر،ود@لحىيحد؟لامى@لاسافيبر(1)

ناننا@لابكلوأط@لكعمل@رثرللكلأنها@لابة@ععلأرفولبلى

خىالحمى،حينحولحر@طرالأمروللي(تلأأنهالوححلاوالأعمالللألر@لاو@لهالد

كاتحاوأ@حالاط@اف!تلوسما
@للل@ؤحيمى@و@نا@لد@حبةسصا@رةهي

@لحدر@لجرنطر،
@لحميالإممبمرلرالأعمالفو@ىي@امركحا@

وحملمسك"

@صكلني@ر@نا@ن@حطره،كللى
"
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محاولاته..تدءوقاية،حيئل!الرجيمالشيطاد

ويعرتوماربه،مداخلهيعرفالذيالثري،القلبهذاخالقبن

المؤمنقل@يحوطإليه،الطانيدخلأينمنويعرتواستعد@ثم@طاقته

ماشرمنالفلقبربأعيذ@لباس@.فاشعذالشيطان:ألزعكمن

الذي@لخنلسضر@لوسو@سمن@لناص..بربأعوذ@قلخلق،.

..@والنلم@الجةمنانمىمدورفييوسوس

بلماوماو@لمكرة@لحطرةليكلائمنحال@-@ه@رحمه@لحوفلة-بئ@هن@لف@ةوللنبح

@ن@رحمهقاللأاو@ا@حقهأصدغهمار@لماسف@لدنةعاقيثى
@ندا"كاب@ي

1وكلاا-3ا)عى س(74
5لمحاصمصر@ة@ل@طرعة@ل@برية@لطت 1 3

@دومئة،عريحةصلرتتثحللمد@لحلىنها،شهون@عارتنمعل@لل!ة،

اعاثةصارلصدهتتد@ركهلمنث@لحلا،صلىتتلالحهالم
أأعهاالاشفالعليكيخصم@

@،@تصور@لوحبمإئهاوالأثكلى،@طر@خلىيعلمكلمحا@نر@كللم

ئحطينكر@رهوكنرة@لمعلوفوعنقنصي@م@توا،@ثات،ا@نلحكر@ل@@ر@لصور@
فصحبئبمس@ماوفادمارالألكلى،@لخر@طرلصحح@تبمنهلصحح@لعاثف

فإن@ومحانصمرصاتهعلىثانرة@ل!،ةصعدلرلفا@لهها،مر@فةتكهدلاد@طر

وسصلاح،كللهسبحانه
كللعدهتولهومىرضدكلتونجفهومنمدى،كلكده

حفط.
ساوسو@لى@ص@نو@كللمرشقاصا.صح@كلت@اعر@د@لحبدترليومن

بل@يزد@اياخنما@ثر،@نيعها@لى@نجاحلما@لفكرمحنتاكا@لى@لمكر،تؤ@ي

منثرق@اعالهلصرلحكمو@لمح،@لحو@رحفؤث@ها@ل@@ر@ثهقاخنما@الإرر@

وناصاقوكالحدفطعهامنبا@فا@مهل

هحومعليهكخئمكال@تطعها،علىالقرةولا@لحر@ر،إمانةئنطلمالاناد@نرمحلوم

علىوله،رمستههبورضا.@حفاقولعلىئبةو@لق@الإيانقوة@الأ@@لف@،

بالزحى@لد@زةصهة@فن@مجالهدل@@خلقوندتوننرتهلموكر@ية@قجهاخع

نجهاوضعدارطحتفحتفيهاصعللاننطخه.ثي.منيابدولاتسكنلا@لني

طحتا@وحمىنر@ب

لاو@لزحن،فييوفغ@ل@ي@لحتبزلةهي@نصفينجولو@لخر@طر@كلالأدكر

تطحنمنفيها،يوضعضيءلمحاسلايدبلت@محطلة@لرحىتلكتقى

خارحاه
ونحررتجاوحصىر*يطحن3وكروغيره،نفةبهيخفغ@تفايخرج

ا،أطجهحيفةلهتينو@لخبز.@لعجنف@ناجاءوفثفلث،
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سبحانهلأمرإليه.وألجأبهواعضمبهاتغبالثه!@شعذ"ومدس

منبهبالاشعانة

لي@وعطمته-بحلالهبالاستعافةاثهيوجهكصاالله-ذكرفإنوبعد،

والجان.بالقبالاسنعاذةولكنهواللان.بالثمةوالاشعافةالذكرمجرد

القلب،لهابخفقلمو)نال@دان،لهايرتعشلمبناللهلاسمفالاستعافة

و@لخثيةوالذلحبالتف@عمصحوبايكنلمإدالنض..بهتعشلمو)ن

بالرحص..واعتصامواستعاذةاليطان،يطرددكرأيكونل@والخرت-.

بالتذلىال@هالىالتوحههواتماسبحانهال@هحقفيا@بسؤيكونقدبل

وعظمته،اثهجلالهو@ستحضلىإئماوالتقرئ،وبالخشيةوابضر@كلة،

إليه..والالخاءفيهالرجاءواستحضاروعقابه،لغضبهالمحافةو@ستحضار

الميفاللدنيبمصدرهويتصلالإنان،فيالجومر@لروحييصفوخى

الئطان"جمرو.الرسولحديثمحىوهذاالئيطانيحن@مناالمنبر..

3ابىقلبعلىجئم
وسحى"..غفل@ن@@خن@،ا@تهذكرفلأ@1

اللانتحركهواثهوفكرفالاستعافة
الفاهتنب@القب،مع

مع

الدائموالاشحصاركر@لدائم@لت@إنهبربه.القلبويتصلالروح،

ونيوالكيرة،@لصغيرةونيوالعلن،@لسرنيومر@تتهسبحانه-دثه-@لجحل

والنية..العملوفيو@لكنة،الحركة

عن@لإنسانسبحانه-وينهى@ثه-
مصيدة@ييقعلاحتى@لغفلة

(1)@لشيطان
0@لغافلينمنتكن@ولا 0 بالشفةلافكر@لثه..عنالغافلين9

مي@لجوريب@عد@لزحمنابو@لفرجعفد@ني
فيبابأب@يسةلقلسكاله

@لخلير@

رحمه@مر@لن@ج-@نغقالوصكايلما@لبى@قنس
@مبى@نتحلم@نلويبي@له-@

على@لحر"@لمربح@لصعنفاعرمى@لامرعيهما@لتى@رل@للي@ثغله@لني

ملك@ر@فنئمطن،صوخلقهدسخلقتنيةفقال@اصوللينيعاصفاخذ

2،.6أ@لإمر@تكزتاهنا@لذي@رلقكةأننال@لعبهم،على@لحلتبا@نر@ض

أتغ-غبحكمةي@@حته@لني@ن@حتهر@ص@نلكعررعليئ؟كرتلمميلذسو@لمنئ
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عن@فع3حبرتا،@نالثالأ@لك
تعطيهار@د@ل@(@عمهثأماند

ر@لعقدباللعة

باليء@ياهجى@مرهلهولقلر،@شد@لحدمهبحمر@نأمرأ@بجيللإنسادسزلا@تا

لالمىللبر@لصحصو@صنجضحوكيصضهوني،للرعينصحيلهتامرلاتربد)ئما

يصح
لمه

الآ@ئ@بمىفلامفد،لفولكقيثمالانصرتعدرلنحجة@نتيه@3

@

@لدصعواتثي@لفكرلت@ل@فليخصر@لفلمولما،ع@ىبتلأنهلالعىعبر

ر@ننىحسكر@لرىيهرمعريمنهصديحتمحلىتو@بقلحل

لجنسادكبهوس
@يصدوهنتمممقصيها@ن@ل!يجل@رد@لتييورل@لئه

ر@لقحلالرلافأمرهمه،وبمحكبهثتر@فولسلمهعهريختىعطه،فها@نن

كماوبمصحهعلهويمل
@لالب@لحديتديفعلي

ححنا@لحوزيروى@سوتد
ب@

ده
بىرهص

رضينه-
كانعالأد@نعه-@ن

لي

وكالصئحتيم)حوةنلانةرمالهليرككر@اله-@كلد@علركدس@مر@نل-بي

محرحجرها،ا@حتلهميىلكرأ
ئحنهمبحلثردعدصيدوواللمنحتهمعلى@لت

عدبحلثرها@على@ر@بهم@أحمعقالبمعو@اعدسولاعبهابأمردولاس

عالد
كننهفيتكورعنلهيحلفيما@نفسألرهفاتوهأنفسهم،فينقةركد@مر@ئل،لي

لمتهونعؤدعل@همثالا@لكعانه@منيرحعما@لى@لىوحو@ره
قال.ا(حتهموصصهم

@حد@لبتليألزلومادفالنطاممهمخىلهابر@ل@@لم

صوصعتي
ليدالرلرمافالا.

دلك

منلالطم@ليايزلزمانأ@لايدحر@ر@لك@ىسكنتكوما،وشا@طلقحا3@ليت،

فتخرحيامرما3صومحته،يصسد@ل@لاله/يعلق3بد@لصو@عفعدفيصعهعومعنه

ماناحدبقامى
@لجر@يبرجهيرلنلم@لالللهتلطصتال@لطممنلهاوصع

فتفلرلحد@يعلقها@اير@أدويحرلهيها@ارأ،مىيةحروحعليهر@عطم

بباضخىلهبرل@لمنال.@حرأئمطمكادببتهاببعلىتصعهحتىلطعامها

جا-3ر@الا@لحالةمدهعلى@بتفاليكلمها.ولميفاببعلىووضحه@طعامها

خىبطحاعابلاتنيكتلوونال.عب@وحضهوالأحرليلرعهب@يى

تصعه
@يوضعهغباللامبليهاضببماحتىيرلثلمقالمالأحرك@ظمكاد@يهالي

لوةفقالعيصرحضه@لجرفيمرعبهإسيىحا-رماناغلمحلكعلىدلبثيقا،

يرلفلمتال.د@.نح@رخةقد@قخت@إئهابنك،لتاصوتحدنهاتكلمهاكنت

@قاللعد@لك،@ببىأتاهنئمنال:صومقصلوقمنبليايطلعر@انآحئنهاخىله

تحلنكليقالبعلىبروتفعدوتحلنهاصي@فكبدعلىققعدبلهاترلكنتلو

وتخرحوتحث@يحهاصومقهببعلىو@حلمهخى@مزلهلهيرلدلملها.لأا"كان

تححنانطزمالآفلبناقال.يقاببعلىتقعدخىيقامى@لجلىية
3

@يى=@حاع@
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يا@و@لر@ير@لجىلرغه
بصع

سخرحتلرونالسها،
3صومفكه

حلت

3رمالأ،فلافاللمحعللهيرلفلميا،@كد@ثحفتهاليا"تربأس

@ونعال@سحالهعد@ن@لهوبابر@لج@ثركهب@يححا@ه
بصنعيا@

صنحرحولمنقهابها@لبعدوحلستمهاد@رتلوله.رنالطا
ها@محل،@

حا-نئمجأ،على@لكلبابها@يمهال@علىبفصصرمفهمى@كديرل

حركد(لأحدوحههانررننركهاو@فحلنهامعها@لتدحلتلرثفالبمي@

لهبرلفلمبك
@نامها@ارماكله@@حعل@بتدحلحتى

قال.صومفه
3

لهئربها-برل@لمدلكصعدإلبى@ناه
عر@خى

على@حدما@لعالد

لوللتلأحلها،عبها،رفعخىلهوئؤلبخهليئحسهاإللبىلهيرللمحلمرتلها

لاتصع؟كصمكرللتوفد@لحريةحاء@حوةبرد@بتففال.بببس@حاءعلامأ،له

لحلكستكنم@إكاوا@ثها@ها@ادسحهلاعمد@ل@يعصحوكأرنضصح@دعبك@مى

مابحونهاتكتمأفى@ماله:نفال@ممل@ها،صحتماعلىبطلحواأدإحوكامحا@ةعيك

حنى@ححالهيزل@ا@ها@لممعوادثهاو@م@حهاحمماقال@ثا@رقل@بهاصحت

ثيو@لفاما
ة

رصعد@لىعلبهما،رسؤ"عطيةصحرةعلبهماو@طقادما،مع

و،من@حوكانفلحتىيمكت@نماضاء@نلحلكفمكتدها،نفدصرمحته

ننمايامأ،ترماعلىناتمراعيهاةوترخموائحقمبكيابحهنها@لقبم@أتىنا@طروا@ليه،

طاد@@حاصممصاححهمر@حدرا@ليلعليهمجنللظ@مالهما@صرفوا@ل@
@لرملي

3لاكرلدامسفر،رحلصورةعلى
وميتها@لابدبقولفاخرها"حتهمعىفسأله

أمربصلغكم@وتال@لنبطلف@هترمامرصع@ر@مموكبصعبها،رنرخحه

ليو@لتاهمام@@زعأ@حها@حهو@علا@أ@ل@حهنهروللتا"خكملمجلند@ئهئخكم.

سيينصبكنت@لنى@لتببحلفيخفرماحمرة
لا@طلقرا@ادخلمادخله

منبي@سيخهكفت@لني@لت
حبحأماككما@حرنكم@ماسنجدس@ل@رحله

فلك،فللهففالمامهفيالأرسطولى
3،أتى@صعر3

دلنادلك،نللهنفال

بفرلسعصعلىبحضهمدافبلمهمو@حدكلر@ىمئامتحجيى@صحه@@لقوم@متقط

3كيرففاللحصألمار@ىبمصهم@احرعدذ@لليلةلفدر@يثدكمو@حدكل
هدا

بلىإنيلمميلاو@لنه.3@صغرتالككممنارحمهابافامصواليءل@حلم

@حفم،يهكات@لنيخى@توا@لتحبعا@الطلفراتال:فيفالظرمدا@لمكاد

@هاو@ا"حنهمفوحدوافاعمفييموصف@لدىوبخرا@لوصعلمتحها@لب،

صعنجما@مبىنرللصئقعها@لحالل!الرا@لهم،قيلكما@لحفرفليمنعوحبن

علىفلما@رنقوهلضل@،وتئمصحمحته،صلرلفا@ملكهم،علبهفاصعئوا@ما،

خى@جلقا-لالمر@ةف@@لديصاحك@نا@ئيعلمتندلهففال@لطاد@تاه@لخة
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بسلكفلاثالقلببهيخفقالذيالذكروالجان..بالقلبولكنواللسان،

أنيخجلحركةويتحركفيه،اذعليهيطلعأنيخجلطريقاصاحبه

هوفذلكفيها..اللهوحسابالأكبيرةأوصغيرةيأتيولاعليها؟اللهيراه

غفل@فاخنى،ال@هذكرفإفا"ي:الرسولقرليعيهالذيالذكر

يصللاكان@ذاسبحانهدهالاستعافةولالئهذكرهوفماوالأوسحمى@.،

والتقوى..والسلوكوالعملالطاعةيزفيلاكان@فابربه،القب

دالإنسانمراقبته،عنقلبكبغفلولافكره،عنتغفلولارلكو@ؤكر

علييظلانالىأحو@
يافاةأالتيطاننزغاتعلىليتقوىبربه،اتصال

عليمأ..سمغ)ثهبا@ته،فاستعذنزغ@لثطانمنينزغك

الله،إلىوالالخاءوالجاثةالذكرإلىالمخلرقات@حوجوالإنسان

مئاحئمكرصزركحلفك@لديمبمن@وكمرتم@تي@لتفلانو@بها،وثبحتها

وير@محالهيةحفى@لظادتعالىكمرباف@للئا@كنر@لاسدقال.يه@ت

قال:كفرفلئالحنأ@ثفرقالبز@نيطككنلالآيفأملهلتفيلعهفال:فملوه

@هتلمظ@فينكبرفيفي
فياخاللبن@نارفيلنهماعاتجقمافكك@لحالبن.رب

1،61،7أ@لخر.@لطالينماجز@.وفلك

4/3تمير.نيكير@حرى@هى بافى-و@لياذلجسك-سزل@دثطكاكثل0ا4

@ن@@خفم@نيونالوتضلمهتزأسزلهيخمادخلظؤا@لكو،
1@لحالبن.رب 0

أكالالهنا@لنعكالتالير@سر@يلبنيتجلدبحضتصةههابعمهمفكررقد

فيدكر@بركبروتدلها@لناكلة@لوتفععرماصمعبرسلبالنعرحدما@ة@لمر@

رعيعلي-عنحربر@بنعنلفلأتمسير.
@يثبهةتصةكه-@لله

رو@.لامفاما

@
@لهعد@عن@لسى@بن@يحرىتصةئكرركلث@لحوري،@ن

ر@يوكناصعرىس

@عن
نا@@ن@لل@كيرصعدو@ثقرنحو@لك،جادبنرضاتلوطيرصعب@@ن

@ملم.لا*برصضامو@لحابد
@لطأ@طحمنجمليرعممربل@لفصة،منهعهذكرتبالنييخنصلاوهدا@ليتى

بنبزاكمامهيبزأنه@حاخهويق@ييمره@ن@وعصيكو@لضح@بالكمىله@رهفي

لا@رثممتجلامنلنركمهنبماكنرت@ئي@دهم.وينول@لر،ليجمدة@ريان@ش
يم@.كلشهموتزأضر@لر@رد،
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لهتتدالمرثيةللغملةوقابلةاليطاد!لنزغقابلةوطميعتهشاق!فطريقه

الطريقفيكودمتربصوعدوهمحدو@وجهدهشهوة!تغلهاونزوة

الأرصعلىالمخلوقهذارحلةفيأصمسيعنصرال@هدكرإنالكؤود.

شاقةمألةالثيطانمياجهةو)نالثري.الواقعفيواقعيةحركة)ثه

العليم.السميعربهعون@ونالمشقةهذهلمياجهةللإنسانقبلولاعسيرة،
الشيطانكيدمنالطريقفيالعونوهوالسند،سمحانهفهو

اللهفكرحلاوةيحرمونممنالأرضهذهوجهعلىأشقىولي@

يو@حهالأرصعلىحيانهرحلةفيبنطلقممىأشقىلي@به.والانصال

حطحاتيتتبعوهويعث@ممنأشقىلي@بذاتهعدوه

شاردا@لاةوحيدافريدأطريقهبئقمننالحباةأشقى@يليى

وعالمصرحركةإلايتحركولايقرملاويصرعه..الثميطانيتخئطه

ر@حةولاطمأنيةولااستقر@رايناللاالذيالمتخبطالقلقالمضطرب

6الاء:أبعيدأ@@لأيضلهمئنالشيطانويريدإ

ليقلوبعلىمسلطوالثميطان
آ

لحاةفهرفيبال@هاعتصممنالأ-3

لهوينفعه.لافهوبليهيركنمنو@فانه-
فهووئؤفيه.يرهقهإئحاعدو.له

ولاعدو@بلىيركنسقلبتنوشالتيوالحيرةوالقلق@لضلالفي

إبلي@ولينبيهكادوماآدمايهمدمأمورهوكماوشستعيد!نهبالثهيعتصم

من
القديم!العد@ط

عد@وةلدفعسبحانهبهوالاستعانهومراقبتهدثهالالتجاء@لى@@ن

تدوكماو@لماعر@التصرر@فيالإنسانفيآئارهلتدوووسوستهالثطان

وترسموالتصرفات.السلوكفي
واضحأخطأالإنسانكيانفيالحقيقةهذه

تلكنئمومنباللسان..نقالكلمةللإنسان@لشيطانعد@وةتعودولامتميزأ.

بلىيحتجشاملضخممعنىفهي@لحقيقة..هذهبتقريرالطرللة@لعناية

تنرنكمنلاحق.@تهوعد@إنايها@لئلسيا@ثو@كأوفهموتقوىندثر
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عدوأفائخذوهعدؤلكم@لشيطانإنور.@لغربا@يغرتكمولأ@لذنيا@لجاة

6،.5،أفاطر:@لسير!@صحابمنليكونوابهحزيدعوإنما

منحذرهيأخذأنالعاقلعلى@الوا@
أبانقدالعدو@لديهذا

آزمنم@عداوته
بنيأحوالإفسادفيوعمرهنفسهبذلوقد3

ا
وقد.3

عدوأ.وانخاذهمنهلالحذراللهأمر

ال@هفطرهالتيالفطرةع@لينحرتالإنساروإن

ينسىحي@عييها
تلك

الإمامروىالشيطاد.خطىييتتغرؤلةبغيرويمشيالرقابةويدعالحقيقة
@د@خطب@خ@البيأنحمادبنعياضيىحديثأحمد

يوم
فيفقال

يوميفيعلمنيمفاجهلتممائكلبمكمأنأمرنيوحلعررثيإنخطته.

و)نهمكلهمحنفاءعباديحلقتوإنيحرو،عادينحلتهمالكلهذا

و@مرتهملهمأحللتماعليهموحرمتثينهمعنفأضئتهمالثياطينأتتهم
ليئتركياأن

سلطاناا.لهأنزللمما

إئهالئعير@.أصحابمنليكونوابهحزيدعوإئماواليطان،

تلكإلىقل@هالتمكعلىقسرأفيهالإنسانيقسرموحي،عحيبتعبير

حطحاتفاتباعاليقطالقلبيراهاملحوظةحقيقةيصورفهوالحقيقة.

القلوبتثداللمسةهذهإنالمصير.سحالهايةثمالضلال.هيالشيطان

إنهالشيطان.يصذنكم)ولاالحقيقةهذهلما@راءالمدركةالمتفتحةالواعية

6الرخرفأ9مبينعدؤلكم 2

الخالدةبالمعركةالبثرئدكريقألالالقرآدوهكذا
وبينبينهم

آأ@يهممندالشيطان
منالغافلينوأغفلالجنة.فيالأولىالمعركةومنذ3،

و)صرار،إنذ@روساقوقصد،عمدعنبالمرصا@لهيقفعدوألهأنيعلم

يكن)ومنالصريح!العدولهداتابعأفيصبحيزيدئئمثحدرهيأخذلاثم

..(38الشاء"أقريخا@فاءقريناله@لشيطان

@لشيطانوبينبيةالدائمةالمعركةهذهفيالإنسادالإسلامأقامولقد
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لهصرصدض؟اثصهذهعلىجاتهطوال
يخطرلاماانتصرمر@ناالغنيةمن

لهصرصدبئر،قلبعلى
علىكلكيخطرلاماالدحرهو@ذاالخسرانمن

الي@لدائبة؟المعركةهذهإلىيخهالقتالطاقةحولوبذلكلر.قلب

الحلائقأنلابينالخاصطابعهلهوتحعلإنانأ،الإنسانستجعل

أنالأرضعلىللانسانهدفأكرتجعلوالتيوالطع!الطبائعالمتنوعة

فيويثتو@ل@ح@،والخب@الشرعلىفينتصرةال@طانعدوهعلىيتمصر

والطهر.والنصحالخيرقوائمالأرض

كانال@هإلىو@حبللعبدأنفعالفعلكانوكلما
اعتراض@

وليأكثر.لهالثميطالط
@حمدالإمامم@د

ألهالفايأبيبنصرةحديثمى

آلابنقحدالثطانإن"يقول:قجرواليسمع
سطريقلهفقعدطراته،بم3

فأكلم،فعصاهآلائك؟وآباءآبائكو@يرديكونذزأتسلمفقال:الإسم،

ملو)ثماوسماعك؟أرضكوتذزاتهاجرفقال:الهجرفبطريقلهقعدئئم

وهوالجها@بطريقلهقعدننمفهاحر،فعصاهالالولفيكالفرسالمهاجر

قال:المال؟وئقمتمالمر@ةفتنكحفتقتل،ئقاتلفقال:والمالالفىجهاد

مجط:ا@هرسولفقال"صحيحه:فيحبانابنروايةوفيفجاهد".فعصاه

كانغرق@نالجة،ئدحلهأناتهعلىحفأكانفمك،@لك،فعللمن"

بدخلهانالمحهعلىحفاكاددابةوقصتةأوالجنة،ئدخلهانال@ه،علىحقأ

الجنض

الأطريقفماصخير،كلطريقعلىللإنسانراصد

داثمايسحر@لعقلأئهمكايدهدمنالسالك..علىيقطعهعليهقاعدو)بيس

الحيرفعللهفيزي@بائه،اعتصممنالأسحرهمنيسلمولايكيده،حتى

ائهإليهئخيلحتىيضرهالذي
هوالذي@لفعلمنوئنفرالأشياء،أنفعمن

بهدافت@كمالله.الآإلهفلايضره،أنهالهئخيلحتىله،الأشياءأنفعمن

نحريحو@@(1)
9)ر@لإحد@يلليت@ 3

ما(3
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لهحالوكمإنسان،السحرس
والابمانالإسلاموبينالقببين

ل!وا

أفيظنالثيطان،عليهاستحوذفقدصرسولهاللهطريقيتنئي

لاوهدى،إلىيدعولافالثيطانله،ناصحالثيطانأنبجهلهالإنسان

بزي@لهوخير،إلىيهلي
مخالفة

عنوالرغبةاللا،شرع
@رسوله.اللهطاعة

بغيرتكلموكلشيطان،فهو@رسولهاللهمعصية@لىداعةفكل

هرمنقدميهعلىاللهمعصية@يسحوكلشيطاد..صرتفذلكاللهطاعة

الشيطان..خيالةفهوصاثهمعصيةفيراكبوكلالثميطان،رجل

شرعو@خالفةالغوابةطربقفيبمشيمنوكل
اسنولىفقدوأمرهافه

يفسداللهذكرينسىالذيوالقلباثه..فكرفأناهكليةالثيطانعليه

يقفالذيلثيطانالخالص@لشيطافي،..حزباولكةللشرويتمحض

ينتهيالذيالخالصالثروهوغاياته.وينفذباس@ه،ويعمللوائه،تحت

@لطانحزبإن@لاةالخالص:الخسر@نالى
@لخاسرون@هم

أ@لمجا@لة:91،.

ا@تدم

التصوريعطيها@لكبرى@لتيهو@لقيمةآدمفصةإيحاء@تأهم

نيهد@هعلىيسيرحتىللإنساناللهيرسمهالذي@لربانيللمنهجالإسلامي

لاوعديهمخوتفلامد@ينغفمنهدئيأتيئكمفلئاالأرض:إرحدة

فيهاهم@نار@صحابأونئكبآباتاوكذبواكفرواوالذبنيحزنون.هم

كث@..3،8@لبفرة:1خالد@ن،

الجنةمن@خرجهماحين@زوجهلآدمتعالىدثه@وصةهذهكفت

عدو(..بعضبعضكمج@يعا،منهااهبطامقال:الأرض:وأهبطهما@لى

بين@لملأ@لاعلىفي@لخص@ةلقد@كللنت
آ
وفبيله.إبليىوبينوذرته3
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بمايأخذهم@@تجلبالهدى.رسلهإليهمئرسل@نبعباثهاللهرحمةوشات

بينالكبرىالخص@ةأعل@يوملهمفأعلنأيديهم.بتك@
آ
أتهوإبيى،3

@واهتدى.ضلحسبمافلكبعدمنهمفمجلىكلأمنه،بهدىآنيهم

ومنبشقى.ولابضلفلاهد@يائغفمنهدى،منيبأتينكم@إفا

قال:أعمى.القيامةيرمونخرهضنكأ،ةمع@لهفدذكريعنأعرض

قيتهاأياتاأتككذلدةقالبصيرا؟كتوقدئممىخرتيلمرث

ربه،باياتيؤمنولمئسرفمننجزيوكذلكتسى.@لبوموكذلك

1أطه:وأبقى،أشذالآخرةولعذاب 23-1 27)..

صفهي"الأرصإلىأهبطهحاحين@لرلأبوياللهوصةهذهكنت

عنمدلىلهايتخلفلاكحنية-شةتكونبأنخليقةكفتلذلكالوصاياأقدم

@حد
من

بالسنفمليءوالقرآنالأحهال-سحالايفنخلقه

ستةفيوخحسةاثنينيسلىيوو@حدو@حدثلالقر@حدص@ي@لكويخة:

اكوالكونية-السننوهذهنتدل.ولاتتغيرلائابنةأشياءنلانين،بسلىي

عقلألنفحهيجدقدالإنسانلأنالحق،إلىالخلقلإرشادوضعتأعلم-

شمكبرهضيءكلعلىقادربأئهالظىبلىالشططبهفيذهبويدبر،بفكر

فييمضي@نيستطيعوأنهوتدبيرما
عفلهبليهبوحيبماالحياةهذه

خيرمى

اثهوضعالعقلهذاسلطانمنوللحدلذلكخيرا؟يحسبهوشرشرايحبه

رثدها،علىوشربهاليهتديالعاقلللإنسانالكوية@لسننتلكنعالى

كحا
ما@لنو@ميم@منمخليقانهلسئروضع

و@لقمركالشمسثائمنابتهو

ومابينهماوماالأرضفيوما@ل@ملى@تفيوماو@لحيانوالنبكو@لكياكب

صننيعلىييرلوجدناهنتأملهلوذلككل@لئرى.تحت
ابدا.تتخلفلا

عتاوانتهىدثهبما@قر@ائتمرفلن@لكونية@لسننلهوضعت@لإنانفكذلك

والآخرة.@لدنيافيالحسنىجزاءلهكاننهى

يضلفلامداياتغنمنهدىمنىبأتينكمن@فا@لكريمة:أالآيةتأئل

يئ@قىا..ولا
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مننجافمداتبعهمنوالأنبياء،الرصلبهجاع@مانعالىاللهوهدى

نفوسنالو@طمأنتحق،اللهوعدهذاوالآخرة.الدنيافيوالقاءالضرو

لاموال@الضلاةعل!الرسرلبهجاءبماوعملناوآمئا،به،@رضياإليه،

ونهيتكمإلأشرمنتركتومابه،و@مرتكمالأخيرمنتركتما"القائل:
لهنكونأنلنا،ولحقالمطيعينبهوعدمااللهعندلنالكانعنط،

من

السائلينإ

يمضيالزمان،طريقفيالأيامعبرالمئرالإنسانهذا
يملكلاأمسه

مايدريلاغدهبهويترتصيصكه،@نيملكلايومهبهويحيطيرثه،@ن

سلطانه؟!سلطانو@يقوته،قوةأيةيضمره..

بينالمرزعالإنسانهذا
يومهوجاءأينمنوغد@ويهمهأمسه

@ل@الذياليموليخترجاء؟..

يذهبأين@ل@ؤلد،لىيومنطفةالقييوم

@التر@تحتوسيجعلهأبى،سيأتيما@نيوموهويموت؟بوميننهي..يوم

لهولار@يمهماشمح،
ينتهي!جاءولايوميوم

الإنسانخالقاقهتضىلقديذهب.ثميتيعمرا،الإنسانلهذا@ن
شة،للإنسانتكونأن

وألايستقيموأنيفعل،وألايفعلأنقدرتههي

لهوجعليستقيم،
يدي@بينومنوالر،الخيريتنازعها@ر@ثةذلك@راءمن

لاءماموعلىويصرفهابر@لته،فيهاتبتلىثنيامليئة
خير@وشر،من

ما@لهدىتحملزسلهفأرسلالإنسانبخطىتمسكأناللهرحمةوشاع@

@لأ@لمرسليننرسلوماونذرونإمرونفهمالرسلأئاللاهتداء.يكفي

دفالرصول@لرسل،وظيفةفهذه6،،،الكهف:أونذرين،مرين
ر،

ويمضي@لثر،وتبدأ@شجابةوظيفته،تنتهيوهناويخذر،لئراللهيرسله

وفقالإلهيبالجزاءاثعروينتهيالاستجبقيهذهخحلمنومثهافهقدر

9،@لعحدا،مجلد@لمسلمرن-محلة@ته-@رحمه@الضيي-@مال!(1)
ص

ا.
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آمنفمنومنذرينمرينإلاالمرسليننرسلوماةالاستجالة:هذه

يمئفئمباياتاكذبواوالذينيحزنون.همولاعليهمخوففلاو@صلح
العذ@

.(4،849الأنعام:أيفسقون،كانوابما@

إلىمحتهبعدمدعؤأنهخالفهأنذرهالأيامعبرالسئرالانسانهذا

ماحساب
سيومبكلالحسبفكرةترنبطحتىالموتعنهوغيبقدم،

ماغيرعلىوموالموتيفجأهيحذرأنوحتىأيامه،
ال@ه،يحب

الفبويدع

@جئه!يدركهمتىإنانيدريفلاينام.لامستيقظأمجتهدا

الوالام@النصصبطموالحياةطريقفيللبشريةالكويةوالسنة

ومافخذوه@لرسولأنحمومازسله:أعلىأنزلهاالتيالإلهيةللثريعة

(7الخر.أشديد@لعقابا@ته@إنا@تهواتقوافانتهواعهنهحم

بيئة،كلفيليعملميضوعالإلان.لهذامهضوعالإلهيوالمنهج

حالةكلوفيالإنانية،النئأةمر@حلمنمرحلةكلوفي
النفمىحالاتمن

الأرض،هدهفيبعيقالذيالمخلوقلهذاموضوعوهوالواحدة.البثرية
آخذ

وضعفه،وقوتهواستعد@دانه،وطاقانهالإنانهدافطرةالاعتبارفي

فيثورهفبحتقرالكفنبهذايسؤلاظنهإنتعتريه..التيالمتغيرةوحالاته

عضووهوفرد@ووهوسماءحياته،صورصصورةفيقيمتهيهدر@رالأرض،

لاموكذلكجماعة.في
ليريعالخيالمعيهيم

ولوققدرهفوقالكائنهذا

كلتافييقرضولايملهااكأنئأهالتيمهمتهوفوقطاقته

قلم!..سجرةتكطبقانون،لأسطحبة@طرتهمقوماتأن@لحالتين

هوالإنسان
يأخد@لمهجواستعد@عاته،وميرلهبفطرتهبعيه.الكئنهدا

لهالمفدرالكمالثوجاتأقصىإلىبهليرتفعبيدهالإلهي
تك@لنهبحسب

ويحنرمووظيفته،
@لصاعد@لكمالطريقفييقؤهوهوومفيمانه،ولطرتهذانه

يعلمه@لذيالط@ل!-للمدىموضوعالإلهيلمنهجفدنثئمومندثه..@لى@

فيعجولاولامعتسفايكنلمثمومنهذا@لقرآن-ومنزلالإنسانهذاخالق

منالعلياغاياتهتحقيق
المنهج.مذا
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فسغ،ممتدالمدى@ممه@ن
رغبةتستحثهولافر@عمريحدهلا

لأصحاببقعكماثالبجدةكايةتحفيقعنالمئيعحلهأنيخىفان،

كلهالأمريعتفونالذي@إلأرضيةالمذاهب
ويتخطونو@حد،جيلفي

الطريقوفيالمتزن!الخطوعلىيصبرونلالأنهمالخطىالتزنةالفطرة

القيم،وتتحطمالدماعطوتسيلالمجازرتقميسلكونهاالتي@لعسف

ملاهبهموتتحطمالنهاية،فيهميتحطحونثم@لامور.ونضطرب
نأئاالحعتسفة!المذاهلهانصمدلا@لت@الفطرةمطلىقتحتالمص@طعة

منويردعهاهنا،منيدفعهاالفطرة،معلياهينافيسيرالإلهيالمنهج

عليهابصبرإئهيح@لمها.ولايكسرهالاولكنهتميل،حينويقومهامناك،

ايغايةمنالوائقالصيرالعارفصبر
لاوالديصيمة..@لمم

فييتم
هذه

فالزمن@والئةأوالعاشرة@و@و@لثالئةالئانيةالجرلةفيتمالجولة

تنبتوكماطويل،الكبيرالهدتإلىوالطريقواصحة،والغايةممتد،

وتثابك..فروعهاوتتطلىلالتربة،فيبجذ@رهاوتضربالباسقةالجرة

لمحائمايكونثمطمأنينة.وليهيةوعلىبطءليويمتدالإسلامكتكذلك

بعضيهايأكلوقدالرمال،عليهاتسفىقدوالزرعةيكون..اناطهيريدهما
أنهايعلم@لبصيرالز@رعولكنالري.يعرقهاوقديحرقها@لظمأ،وقدالدو@

قلاالطويل،على@لمدئكلهاالآفاتستغالبوأتهاوالنماء،للبفاءزرعة

المتزنقيالهادثةالفطرةومائللغيرإنضاجهايحاولولايقلق،ولايعتسف

@ته@لسنةتجدولنكله..إ@يبمفيالإلهيالمهجاتهالوثىد..السمحة

@ذيريدهلماضابطاناكيجعلالذيهو@لسماويةبالرسالةالإترار

لتهبالدينينةيتعلقماكلفييتلقى@لثركي@لبثر،من
مصدرو@د،من

قولأ،للنلمىيقولمغترطاغوتيومكليقملاوكيالحصدر،هذاهو

ولر@
يزعمثئمشرعا،للنلس

أئه
شرع

سيفتريههربينماو@هره!اقه
عند
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والحين،الحيرلينلالرسلتبعثأدالحليا،الإراثةشاعتولقد

لتبلغوتجرشهمملاحظتهمكمتماالتيالمطلقة،بالحقيقةالبثريةلتصل
مدارعلىكطهاإليهالتلغكانتوماالقرود،مئكبعدإلامهاطرتإلى

الاتصالهذاوقيمةالقرون
هي

واستقامةالكود،حطىمعخطاهماستقامة

الكونفطرةدطرتهمءواستقامةالكون.حركةمعحركاتهم

الكاملالصا@قالتصورالثرمهيتلقىو@حدمصدرهناككانثموص

كلهالوجيولغايةالاساني.الوجودولحقيقةكلهالوجودلحقيقةالثامل

ومنال@حدوكاية
الوحيدالمهجينبتقأنيمكىالتصورهدا

وحقبقةحركتهوحقيثتةالكونحقب@قةمعيتطالقالذيالقويم،الصحيح

الكود،معالسلمكافةالسلم@يوالمسالانانبهويدخلاتجاهه.

فيالعضبعضهممعواللمالكوفى.هذادطرةمنوهيفطرتهممعالسلم

الدنيا.الحياةهذهفيلهمالمهأيرقيهممونم@وشاطهمسعيهم

لالأنهولاطل،ضلالعداهوماالرسالات،مصدرهوو@حدمصدر

المعرفةوسائلإن@لموصول.الواصلالوحبدالمصدر@لكصبنلفن

ظحاهربعضعنبهاليكئفلقدر.لهمعطاةللإسان،التاحهالاخرئ

لهر@للازمبالق@طاقاته.ولحضقوانينهوبعضالكون
كعسهالنهوصفي

إلىالمجالهدافييصلوقدوتطريرها.الحياةوتنميةالأرض،في@لخلافة

المطلقةالحقبقةمحبطإلىأبدالهتبغلاالآمادهدهولكنجدأ.بعيدةآماد

ئةالطروفو@ل@يالأحهالوفقلاحيانه-ليهبفبليهاحاجةليهوالي

علهاقمالتيالمطردةالئاتجةالقوانينوفقولكنفحب،@لمتجدثة

كله.الإنسفيللوجودالكبرى@لغايةصرفق@لجو،

@لزمانملاباتعن@لمتعاليالإنانخالقيراهاالتيالغايةمذه

@نوالمكاد.@لزمانبملابسات@لمحدود@لمتأئرالإنانيراهاولاو@لمكان.

يضع@لذي
والإنسانكله.الطريقيدركهو@لذيكله.للطريقالرحلةخطة
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هذابعضرؤيةعنمحجوبهوبلالطريق.هذارؤيةعنمحجوب

فيمحجيهوبلالطريق.
يباحلامسبلسترودونهاوثولهالتالية.اللحظة

يضعأنللإنسانفلى@راعو!بطلعأنلبثر
الطريقلقطعالحطة

اللمجهول؟

المستمدالمنهجإلىالعوثةو)ماوالثرود.والضلالالذطإفاإنه
من

الموصرلةالفطرةومنهجالرسل.ومنهجالرسالاتمنهحالوححد.حالق

ينمرالنيينا@تهنجعثو@حدة،ائةالناصكان@الوجي.وخالقلالوجي

9فيهاختلفوافيماالناسبينيحكمبالحق،الكتابمعهموأنزلومنذرين،

2لبقرة:ا1 13).

هده
هي

وتصورواحد،نهحعلىواحدة.امةاللمىكان

سالصغيرةالاولىالثريةالمحموعةحالإلىإشارةهدهتكودوقدواحد

@ختلافقبلوفواريهم،وحوأءآ@اسرة
يقررفالقرآنوالعقائد.راتالتصم

قدووحماء.آدماسرةالاولى:الأسرةأبناءوهمواحدأصلمنالنل@أن

الأسرةمدأليقررصغيرة،واحدةأسرةنتبمجمجعآالثريجعلأناللهشاء

فييهكانواعهدعليهمغبروقدالاولى.اللبنةهيوليحعلهاحياتهم،في

نمتالأولى.الأسرةلطاقفيواحدوأنحاهواحدوتصورواحدمستوى

وبرزتمعايهم،وتطورتالمكار،فيوتفرقوأأ@راث@ا،وكروتعددت

لمحيهم
لحكمةعليهاالمحهفطرهمالتيالمحتلفة،المكحونةطالاستعداد@

والطاتات@الاستعداد@كىالتنوعفيللحياةخيرمنوراءهاويعلميعلمها،

هك.تحالاوا

المناهج،وتعدثتال@ظر،وجهاتوتباينت@التصور@احتلفتعدئف

وهاولدرير..مثرب@اليي@انهوعدئذ@عثالمعتقدات.وت@ت

هدالأنيحتلفوا،أنالل@ىطيعةإدصالحقيقةتلكتتيى

هدااستحلاتعلياصحكمةيحققؤحلقتهمأصولم@أصلألاختلا@

الأرصفيالكائ@
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منشتىواشعد@ال@تة،ت@وظائفإلىتحتاجالحلافةهذهبن

فيالكليثهرهاوتؤنيوتتلمق،جميعهاتنكاملكيمتعددة،@ألو@
منبننبدفلا@لته.علمفيالمفدرالكليالتصبموفقوالعملىفالخلافة

نوعيقابلالمواهبفيتنوع
فياحتلافمنبدولاالرطائف،نلك

لجعلربكشاء)ولوفيالاختلاتذلكيقابلالاستعد@ثات

ولذلكربك-رحممنإلأمختلميئ.-يز@لونولاو@حدة.أفةالناس

1أمود.خلقهمأ 1،81 19).

و@حد.وباستعدادو@حد،نسقعلىكلهمالاسلخلقال@هشاءلر

الحياةمدهطبيعةلشتوهدهفيها.تويعولابيها،تملىتلامكرصرةنسخا

الديالبئريالمحلوقهذاطبيعةوليستالأرض.هذهعلىالمقدرة

الأرض.فياللهاسقخلمه

تتنوعأناللهشاءولقد
وأنواتجاهاته.المخلووهذااشعدادات

تبعةويحملطريقه،هويختاروأنالاتجاه.حريةعلىالقدرةيوهب

اثهشةاقنضتهكذاللفلال.اوللهدىعلى@ختيارهوئجازىالاختيلى.

منهجهجزاءيلقىوأنيختلى،أنالمخلوقلهدايكودانفيثيئتهوجرت

ختا@لذيا
ر

يك@واأنهذامقتضىسفكانو@حدة.أمةالاصيكونالأاللهثاء

الذينإلأالعقبدة-أصولفيبكونأنالاختلاتهذايبلغوأنمختلفيى

فاتفق@ايتعدد-لاوالحقإلى@لحق-اهتدوا@لذبناته-رحمةألوكتهم

فيفالاختلافوبعد،@لضلال.أهلمعمحتلفونأئهمينفيلاوهذاعليه.
والاهتمامداقصور@تفي@ختلافأبد@رهيخئىءوالوظاف@الاستعد@د@

اللهولكنوالطراثق..والناهج
بئ@لمطلرالاحتلافكهذهتبقى@نيحب

ونستقيمنصلححينجيعايعهاعريضو@صعإطلىداخل@لراقعة
هذا

جمانحهيضمحتىينمسحالذي@لصحيح.الإيمفيالتصورهر@الارالإطلى
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ولايقتلهالادالطاقك،وشقالمراهوشى@تالاستعدا@شتىعلى

الصححطريقليويدفعاوشقهاينظمهاولك@يكب@حها؟

وحكمالمخنلمون،إليهيفيءئالتميزانهاكيكونأنبديكن@ثتمومن

عدل
ينتهيفصلوقولالمختصنوفى،إيىيرحع

ويثوبالجدل،عده

معهموأنزدومنذرين،مبثريناثبيينال@ه)في@عثاليقين.إلىشهالجميع

..@فيهاختلفمافيماالنلىبينليحكمبالحق،الكاب

تعالىقولهعحدنقفأنبدولا
"

لأنالفصلالقولفهولالحقا9

الحكمهوليكونأنزلقدالحقهذاوأنالكتا@،بهجاءماهوالحق
عداهفيماالمصل،والقولالعدل،

ومناهجهموتصوراتهمالاسأقوالس

هداوبغيرلعدهقولولامعه.حكمولاغيره.حقلاوم@ازينهم.وقيمهم

الناس؟ديهيختل@ماكل@يتحكيمهوبغيريتعدد،لاالذيالواحدالحق

يستقبملاكلههدابغرولامماحكةلا،حكمهإلىالا@تهاءوبغير

الأرضعلييقحمولاوالمرقة،الحلا@منالناسيننهيولاةالحياةهدهامر

لحال.السلمليالناسيدحلولااللام،

الاسمهايتلقىالتيالجهةتحديىفيالكبرىقيمتهاالحقيقةولهذه

ماكلفيإليهاينتهودوالتيوشرائعهم،تصوراتهم
خلاتمنبيهميجر

تتعددلاواحدةحهةإنهاصورشتىلي
هذاألزلتالتيهي

هويتعددلاواحدمصدروهوةبالحقالكتب
هدا

المحةأنزلهالديايكتب

نمنهدى.منييأينكمفإما@يه.اختلفواليمااباسبينليحكملالحق

مفةلهفإقذكريعنأعرضومنيشقىولايضلفلاهداقيتغ

ضنكا@.

دهوجميعأالرسلبهجاعتالهدى،فيهحقيقهليواحدكابوهو

أصله،فيواحدكتاب
ومي

فيو@حدتصوروهوعمومها،فيو@حدةملة
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واحدومرعواحد،ومصحو@حد،ورثواحد،إلهقاعدته

لي

مستوىليتكىولمقط،إلسانيتهاترتمعولمقط،تسعدلم

عنالخلالة
ال@ه

التي@المتر@دىالرداليالم@هحط@طديإلأالأرضفي
القريمالمهجدلكإلىفيهالحاع@

وس
ممهحليالهدىهذا

والطمأليةالمعرفهالإلانيتمدالحقالله

لماوالارتموالسكية
يقعولطحوله،يحري

له
يعرت@هو

حاء؟أيرير

لأمر،هاألهعلموقدهناكو@حدومافايذه@؟أيروإلىحاء؟ولماذا

ماكلوأن
يقع

وألهالآحرفمزرعتهأنوعلمهدالتماممقدرله

ولنسئدى،يتركول@عبثا،يحلقلموأتهوالكيرة،الصغيرةعلىمحزي

مفردأ،يمضي

@روحمنريح،وصميرمطمئ@،سقلصالمؤسيرلطال@هو@هدى

تصريصثلهالوحوديصر@الديالهلقدرالعمرثو@يلسىأنهمستثرة

صرورةظرله،وأرحممهأحكمإياهألتهالتياليدوأدالخبيرالحكيم

كمالييريكى@لألهلا@شثلىته
يير

الصيرالعليمالدهدهصاح@

ليمعيندورلأداءيلبسهوأثه
فيويؤترليه،مابكليتأترالكود،هدا

كئ@كل@هايقومالتيأث@وارجميعمعيتنلستىالدورهداوأدفيه.ماكل

المصير.البدءحتىمدوالأحياءالأشياءس

شتىلينئحلىولاالمقر،أي@يعرتكماجاء،لمافاإدديعلموهو

وليطمأليةالدورفيويؤديالرحلةيقصعبلالمكر،
ثقة

وقديقيىولي

وا@طلاقفرحليالد@رويزثيالرحلةليقطعالإيمالية،المعرفةلييرتقي

لهالممنوحالعمر-مبةالعطية-وحلالالهبةبحمالشاجمرأوامتت@ر،
من

الذيالدوروهبةالرحيم.الهوداللطيف،المنان،الكربمبد

سكانماكائأيؤ@يه-
ب.اشتياقديردهإلىدهليهيالمقة-
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الناس.شريعةاسماء،رسالةإنها..@هدئمنييأتيكم)فإفا

منهجلقيمرسولهعلىسبحالهاتهأنزلها
الذيالمنهجالثريةللحياةافى

فيالحياةتعيشالتيوالشريعةونئاطها،شدهاشتىفيالحياةعليهتقم

ونظامهاالاعتقالمحي،تصورهامهوتستمدمحورها.حولوتدورإطلىها

ليحكمكدلثجاعطوقدوالجماعي.الفر@يسلوكهاوآدابألاحتماعي،

ثقافةإلىوتتحولوئدرس،لتعر@لالها،
جاع@وقدوالدفاتر!الكتبفي

منصغيرةليآخرحكمبهوئستبدلمهاشيءئركولا@قة@كليتغ

هد@ياتغفمن@والهوى..الصلالوإماهذالإفاأوالحياةشؤون

ونحشرهضنكامعيئةلهفإقذكريعنأعرضومنيشقىولايضلفلا

يوم
أعمى@لقيا@ا

هذه
طريقبدلكديتعشصريح،قرانيصفيالوصاياأقدمهي

الديالرشدهوالله@هدى@،الغئيمنالرشدتبينقد@والنحاة،الهدى

والضلال،الغيهووالكمرعليه.ويحرصيتوخاه،أنللإنسادينغي

منهينمرأدللإسانيبغيالذيالشيطانتيهليوالشرود

أنويتقي
يوصم

فهوعهأعرضوم@يتعدد.لاواحدوالحقالحق،هواقههدىإد

بأصحاباللائقةالعاقبةهيواللىلعيد.ضلالوفيشتىظلماتفي
فيهاهمالنارئمحاب)اولئكالشيطانوحزبالضلالوأهلالظلمات

ال@ههدىيتع@الموإذا..@خالدون
النار..فينب@فليخلدواولوره،

ثهلمأمامسواءيقفونفالحميعواضحة:بسيطةالحقيقةإلهاألا
وكلهبم

فإنيذ@عنأعرضومنيشقى.ولايضلفلاهداياتغفمن@مخاطب

العذ@نذيقهمثممرجعهمإليغثئمالديخا.في)متحضنكاال@..معيشةله
@

يكفرون،..كانوابماالثديى

اللائقبالمتاعيتصللالأنهمقطوعمحوهواثمد،قصيرالدنيامتاع

عنللإعر@ضثمرةائديد@)@لعذابيعقبهإنماالأخرة.ائدارفيبالبثرية
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الحفقالعالبالمتاعإلىالمز@يةالكهميةاتهسن@عنوالانحرافافههدى

يني

الأخيرة:اللمسة

ليالأخيرةواللمسة
الإسانبفع@اثهرحمةبيانالتعقيبهذا

.(28الشاء:أضعيفأ،الإنسانوخلق،

ثقلةبهتهبطالذيالبثريالمخلرقهذاضعفليدركالديرمذاإن

الفاخة،ثودإلىأجانأالحسد
نزوةلينزووالدماللحمفورةبهوتهيح

إلى@رعباتهوأطماعهوشه@اتهنزواتهوتدفعهالهوة،حمىليالحيوان
المحالفة

فلاالمخلوقهذاصعصيدركالالدفح.حمىفياللهأمرعن

اتهرحمةمنطرثهإلىبباثوولاعليه،يقسو
بظلبمحين

يعمل)ومنلفسه

سح
يظلمئوأ

نفسه
الساء:أرحيمأ@غفوراا@هيجدا@هيستغفرثم

1 1

علىالمعفرةوبابمصراعيه،علىالتوبةبا@يفتحالكريمالقرآد

تاثمدلصكلوئطمعسعته،
موجودسحاله-إنه-والقبول..العمولي

يطلمالسوءيعملوالذيمستغفربقصدهحيثماوالرحمةللمغفرة

تتعدىلاالتيالسيئةعملبناوحدهاسمسهيظلموقدنصه،ويظلمغيره

جن.كلديالمستغفري@يستقبلالرحيمفالغمورحالائةوعلىشحصه..

ححابولاشرطولاقيدللاهكذاتائبين.حاؤوامتىويرحمهملهموسعمر

وقدرحيما..غفورااللهوحدوامستغفري@تائينجاؤواحيثما!@بو@ولا

مرشىأليعنصحيحهفيمسلمروى
ا@ةعد

الأشعري-قي@لن

ليتوببالليليدهييطتعالىاللهلاإنةقال@لاالئيعنعنه-المحهرضي

سالشمستطلعحتىالليلميءليتوبلالنهاريدهويبسطالنهار،ئيء

مغربها"

يوموآيانهاأوعلاسانها@لعة@شر@طصومي(1)
@ر-تيصآسىتكننمأ@ي@انهما@ينفعلا
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تابمن"@ثيه@:@لثهرسولقالقال:عه-افهرضيهربرة-أبيوص

عليه،اللهنابمغر@هامنالثمس@تطلعأنتبل
هذاالقرطبي:قال(1)

اللطفواستد@مة@لتوبةقبرلفهئفهمالذيالمئلمجرىئجري@لحديث

اللطفمقتضىإلىالقاهرالقويالغنيمقتضىعنتنزلوهيوالرحمة،

الغافر.ؤوفلرا

اللهعدالرحمنعبدأبيوعن
بنعمربن

رضيالخطا@-
عنهماال@ه

اللهإن"قال:جم@الئبيعن
ئغرغرإلمماالعبدتوبةيقبلوحلعر

يتملريقلبفيبالإنسان-اللهرحمةالحقيقة-هذهتستقروحين

هذهفيوقيمهوموازيةواتجاهاتهوماعرهتصوراتهفيكاملتحولفيه

جمبعأ.@لحباة

منطريقكلوحههفيوتغلقالله.لابأمامهتفتحبالته،تصلهئها

الرخاءومراتعالنعيم@كلطا@فهياللهرحمةمعضيقلاالث@يطان.ش@ل

و@لكدوالنصبوالتعب@لقلقعقلىبعليهاتدبئالشبطانوشبلوالسعادة.

لاة!لمعاوا

اللهبرحمةتحسأنالهرحمةوس
عنالشيطانئزحزحكحي@

ولكنعليك.وتمم@وتغمركتضمكاللهفرحمةالمققيم!الصرا@

وثقنكهو@لرحمة.إليهاوتطلعكفيها@رجاؤكالرحمة.هوبوجولمحماشعورك

1أ@ثمحميخرأ،@بمافافيكت ليمعردهااص@نصطلرعفصل@(57
ت

@لقرآدهطحل@ثر@ي@ليما

(2703)3سملمرر@ه(1)

@ث@تال@تجعركرء@لي@ليء@لنيسرلةبكرراحلعما،روحهنجلعلمط@ي(2)

تجت@ئيتال@لمشحضر@حلحمالاحتىبخك@يحملونلئنيى@تربةمويتتعالى:

وصخحهط@،و@هى@حمد@و@حرحهح@،حديترفال.@ل@مدىرر@هو@لحلبت@لاد،

و@لححم@برحان،
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يأسكأوعنهااحتجابكفي@العذ@هو@والعد@هووتوقعهابها

منتقنطوالاأنفسهمعلىأسرفواانذينعبايريا@لديها:شككأومنها

الرمر.أ9الرحيمالغفورهوإنهجمبعا.الذنوبيغفرال@هإند@ه.@رحمة

و)ئهاماكائنةمعصيةكلتعالتيالواسعةالرحمةإئها

الضرو.تيهفيالمبعديناللى@يرالمسرفينالعصاةدع@ةللأوبة.الدعوة

ا@هإناثه.بعفووالكةوالرجاءالأملإلىدع@هم
يعلموهولعباثهرحيم

وسكيانهمداحلمنعليهمالمسثطةالعواملويعلموعجرهم.ضعفهم

طريق.كلعليهمويأحذمرصدكللهميقعدالشيطانأنويعلم

ويعلمالذيث!عملهفيالجدكلجادوأتهورجله.بخيلهعليهمويجد
إذايسقطماسرعانمسكي@وأتهواه.لناءالانساليالمحلوقهدالاءأن

كيانهفيركبماوأنلده.التيوالعروةيربطهالذيالحبليدهمنأفلت

بهفثطالتوازنصينحرفماسرعانشهحاتوم@ميولوم@وطائفمن

لالتوازدالاحتفاطعنضسيفوهوالمعصيةفيويوقعهةهناكأوها

السليم.

عنسبحانه-افه-يعلم
لهفيمدهذاكلالمخلوقهذا

العون،دي

ويويع
له

يهمىءبمعميتهيأخذهولاالرحمة.في
له

جميع

خطأهليصلح
ويقيم

حطاه
المعصية،فييلجأنولعدالصرأطعلي

ويحسبالذنب،فيويسرف
ولائقمليعدولمأمره،وانتهىطردقدأنه

فيئستقبل.
فيالثيطانيوسعهاالتيوالقنوطاليلسلحظةاللحظةهذه

يسمعصدره،
اللهإنا@تهرحمةمنتقنطواالااللطيف:النديالرحمةلداء

.@الرحيممو@لغفورإئهجميا.يغفر@لذنوب

عنوأبقالذنب،فيولجالمعصبة،فيأسرفوقدبينه-ولي@

وظلالهاالرخبة،الدي@الرحمةوبينبيةليىالطريق-عنوشردالحمى،
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ولينبيةلي@المحيية.السمحة
الأوبةوحدها.الولةالتوبةالأكلههذا

فيهيلجمنلايخاجوالذييمنع،@بو@عليهلي@الديالمفتوحالبابإلى

لهوأسلمواربكمإلىوأنيبوااستئداد@إلى
@لعذ@يأتيكمأنقبلمن

لاثئم@

0ونتنصر 0 1 0 0 وظلالالطاعةأفياءإلىوالعهحةوالإسلام.الإنابة.0

هذاالاستسلام..
لاوحهاجزولامر@سمولاطقوسبلاشيء.كلهو

بينبلثرةوصلةرالرب.العبدلينمبمثرحسابإئهشفعاء!ولاوسطاء

منالإنابة@رادومنفليؤ@.الثلىثينسالأوبةأر@دسوالخالقالمحلوق

وليأتلم.فليمت@العصاةمنالاستسلام@رادومنفلينبالضالين،

والظلوالفيءمقوح.لالبابوليدخلليأترحيما،..كفورا@ته)يجد@

ولا@!ثونهلابالابوراءكلهوالرخاء:والندى

معبدولا
الخطيثةصالاسلاملفكرة@تدكيرمنالأخيرةاللمسةهذه

تعقيدلابشطواضحتصورفيفر@ي@،والتوبةلر@يةالخطيئةإنوالتولة..

@ثه@وكاننفه..علىيكهفإنماإثمايكبومنةولاليه

1ال@اء:أ9حكيمأعليما 11)..

وهيالتبعةفرديةتقريرعلىتؤكدالآيةوهده
عليهايقيمالتيالقاعدة

وشعورالخوفشعورقلبكلديتثيرواليالجزاع@فيالإسلاميالتصرر

صالخوفالطمأنية.
غيره..تبعةيحمللاأنمنوالطمأنيةوكشه.عمله

خطيئةهناكليستقبلالإنانعلىمفروضةخطيئةهناكلشت

وتصور@تالكنيسةنظريةع@هاتتحدثكالتيالإسلام،فيموروثة

عليهعيسى-إنالكنيسةنقولكالذيلاهوتي،تكفيرهناكولي@الكيسة.

اته)ابنالسلام-
آلبنيتخليصأبصلبه،بهقامبزعمهم(

خطيئةمن3

آ
3!..

3خطيئةكلاا
بالتربةكانمنهاوالخلاصالثخصية،خطيئتهكانت1

لناتغفرلم@انأنفشا،ظلمنارنجا)تالاةةولساطةيرفيالمباشرة
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كلماتأدمهنتلقىمنلنكوئنوترحمنا
عليه،قابربهمن

آ@ولادولدسكلوخطيئة@هو@لتؤ@إنه
كدلكخطيئته3

يحملصريحمريحتصرروبساطة.يسرفيللتولةمفترحو@لطريقشخصية،

اليئسوعدموالمحاولةبالحهدإنسانكلإلىويرحيوزر@إنانكل

..@رحيم@تو@دته@إن@والقنوط.

تكسب.مماحذرةالأرضعلىرحلتهافينفسكلتنطلقعندئذ

هذافيعجب،توازدتكسب..ماعلىإلاتحاسبلاأئهاإلىمطمئحة

النيومقوماته،الإسلاميافصورخصائصإحدىهوالفريد.التصور

يحاكيهأدالمطلوبالمطلق.الإلهيالعدلوتحققالفطرفئطمئ@

شو

الكريبمالقرآن
بابالضالالضعيفالمحلرقهذاوحهفييغلقلا

حائمأسمطرو@ايدعهولاالشيطان!تيهديحائرأمبوذايلقيهولاالتوبة،
هوا@هأنيعلموا)@لمالطريقعلىويدل@المغفرة،فييطمعهإنه

."الرحيم@هو@لتو@دله@@وأن@يعاده؟..عنالتوبةيقبل

عباثهعنالتوبةيقبلهواللهأنيعلمهاألم

هرواللهالتوبة،يقبلهواللهأنفليغلميايفيد:تقريرياستفهامومو

عباثه..ويرحمينوب

وحقيقتها:التوبةطبيعةبيانمنبدلاو@خيرا

نفسهعلىفكتبتفضلوالتىاثه،يقبلهاالتيالتربةإن

هيقبولها

@خرىنثأةألئتقدالنفىهذهأنعلىفتدلالفس،منتصدراقي

فيوهيوانابتصفتابت
سليكفىصادقةبنيةوعزتالعمر،منفسحة

نجوبونثمبجهالة@لحبعملونلئذبندلهعلى@إنما@لتوبةجديد..أطريق

يتوبفاولئكتريب
الشاء:أحكيما،عيمااقهوكانعليهم.@ته@
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ماوهاكالذنىب..يرتكبونالذي@همبجهالةالسحيعملودوالدين

لم@مدهاطالالهدى-صالضلالةمعناهاهناالجهالةأنعلىالإجمحلئه
منيتولونوالذينالحلقرم..الروحت@لغحتىتشمرلالمح@تماقصر-

ةقريب
فيويدخلهاالموت،لهميتينأنقبلاقهإلىيتوبونالذي@هم

الندم،توبةهيحينئذالتوبةدهذهعتاته.علىأنهمويحسواسكراته،

نثأةوير@فنوالكفير.الصالحالعملعلىوالبةالحطيئة،عنوالانخلاع

علهم،..اقهيتوب)نأولئكللصمير.جديدةويقظةللفى،ةجدي@
عبالهويمنحوعنعلمعنيتصرتحكيمأ،.عليمأا@تهوكانأ

الأسوار،أبدأ@راءيطردهمولاالطاهر،الصفإلىالعودةفرصةالضعاف

الرحيم.والكنفالآمنالحمىفيحقيقةراكبونوهم

الهتابوامتىيطر@ممولاالضعاف،عباوريطاردلاسبحانه-اكه-إن

ننفعهوماعنهم،غنيسجحانه-وهو-وأنابوا
همتنفعهمولكنتوبتهم،

يفحثمومنفيهيعئونالذيالمجتمعوحياةحيانهموتصلحأنفسهم،

وقدخطيئتهله@حاطتمنوأئامتطهرين.تائبينالصفإلىالعو@ةفيلهم

@الض@فيلج

يعملونلقذينالتوبة)ويتةالئيطانخط@اتيتتبع

تجت)نيةقالالموتحضر@حدهمإفاحتقالسيئدت

لأئهيتوبالذيتربةالغواية.لهلجتالمضطر،توبةهيالتولةفهذه

لالأئهاالله،يقبلهالاوهذهوالحطايا..الآثاملارتكابمنسعالديهبعدلم

فيتبدلعلىتدلولا@لحياة،فيصلاحأولاالقلبفيصلاحأتنشىء

الاتجاه.فيتغيرولاالطبع

إلىاللرثونيلجهالذيالمفتوحالبابلأئهاتقبلإنماوالتوبة

صالبئمريةوتشردهم@لضلال،منأنفسهميستر@ونالآص،الحمى

لهماثهفدرإنصالحا-عملاليعملواالثيطان،رايةتحت@لضالالقطبع
المناب.بعدالعمر@@مند@
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ماكلقطعماقدوهؤلاءوهميموتونولا@لذينة
لينهم،

ماكلوضيعراوشيجة،منالوبةولين
منالمغفرةوبينبينهم

ألبمي.عذابألهم@ندناأوننكأ

@حدكميأتيأنتجلمنهياأالأوان.@فو@تجلهياأيها@لنمم@.وهثا
1الموت. 0 لمسه،شيئاقدمأتهيجدفلاوينظروراع@شيءكلفيترك0

قدكانلوأنويتضحينئل!يرجوثئمالحسران،وأخرالحمقأحمقومذا

قريب@لى@جلئخرتنيلولاربفيقول:الضالحيغ!أمنيكونئمهل

..@@لضالحينمنوكننأضئق

بماخيرو@ت@ئجلها،جاءنفما@نايؤخر@ت@ولنهذا؟ألهوأئى

..(1،011المنافقون:أ"تعملون

يفرالتيالحقيقةالانسانيو@جهحينوالند@مةالحرةلحظاتإنها

حتملالمرتمنها،
عل!وحسد@لى@لته،رجعةمنبعدهومانه،مهر@لا

حتمالعمل
ربقال:الموتجاء@حدمم@ذا)خنفيه..ريبلاكذلث

9،91المؤفون:أتركش@.فيماصالحأأعمللعئي@رجعون، 0

إلىالرجعةوطلبالموت،مهاجهةعدالتوبةو)علانالاحتضار،مث@هدإنه

وكأئحاومال..اهلمنصراعهتركفيماوالإصلاحفك،مالتداركالحياف

هذا@لرجاءعلىالردلإذاكالعيان!شهرللأنظار،اللحظةمعروضالصهد

الأثهاد:رؤوسعلىئعل@إئماالرجاع@صاحبإلىيوجهلاالتأخر

1تائلهاهوكلمةإثهاكلا،ة 0 0
لاكلمة

لاو@راءها،لولالها،سى

الإخلاصكلمةلاالره،المرقفكلمةإئهاسقائلها.العحايةتنبغي

رصيد!منالقبفيلهالي@الضيق،لحظةفيتقالكلمةالمنيب.

@لعذ@يأنجكمئنقبليا@هنالأوان.@فر@قبلمباوهيا.
لاثئم@

يفصلوقدمضمون.يخرفالرقتهيانمير.منهنالكفماتنصرون،..

لحظةأيهفي@الأبر@وتغلقالأمرفي
من

هياوالهار.الليللحظات
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وهو.@ربكممنإليكمانزلمائحسن)واتبعوا
بينالقرآنهذا

العذ@يأتيكم@@قبلثمنأبديكم..
تثعرون،..لاوأنتمبغتة@

الله،حقليالنفريطوعلىالفرصة،فياتعلىتتحسرواأدقبلهيا

فيفرطتماعلىحسرتايانفى:تقولأنا@ه:إلوعدالسحريةوعلى

..@الرينلمنكتوإنا@ه،جنب

لاهتديتالهدىعلبئكتبولوالصلالعليكتاللهإننقولأو

المتفين،..منلكنتمدانيد@ه@أقلونفول@وواتقيت.أ

وهي
هافالفرصةلها.أصللاعلالة

الهدىووسائلسانحة،فيهي

ترى@لعذ@ب:حينتقولوث@مفتوح!موثاماالتوبةوببحاضرةتزالما

..@المحنينمنفاكونكرةليأنلو

رجوع.ولاكرةدلاالحياةاتهتفإذاتال.لاأميةوهي
أنتموها

عنهاوستسألودتعي.لاانقصتبناواحدةلرصةوهيالعمل.دارنياولاء

ةوالترذيلالتبكيتمع

واسنكبرتبهافكذبتآباتيجاعنكقدبلى.@

1ينالكافر@نوكت ..(59لرمر:ا9

الوقتوفيوتمتغيثون.ئنادونحهنم.صفحاتتلقواادقبلهيا

موضعولامناص.حي@ولاتوتتغبئوا،ئناثواأنقهلفمحة،أمامكم

جهنم،نولهمكفرواو@لذينللخلاص!إولاللغش@يخذ@
ئقضىلا

كفور،..كلنجزيكذلكعذابها.منعنهميخففولايخموتوا،علهم

محشرجغليظصوت@سماعايطرقاولاءنحنها
الأصداعطمختلط

يصطرخون)وهمجهئم:فيالمنبوثينصوتإئهالأرجاء.شىمنمتناوح

وجرسفها@..
منفلننبينجميعا..المعانيهدهالحسفييلفياللمط

يخرصالحانعملرئنا@خرجنايقول:إإئهيقول.ماذاالغليظالصوتذلث

نعمل،.كنا@لذي
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لاءاونحنفهاالأوان.فو@تبعدولك@والدم.والاعرافالإنابةإئه

منفيهيتذكرمانعئركمئرلمالفاسي:أالتنيبيحملالحلمالردنسمع

الفسحةتنتفعيابهذهفلم..@تذكر؟
أن@ر@دلمنللتذكركاليةوهيالعمرمن

ولمتتذكروافلموالتحذير.التيهفيزياله..9@لنذيروجاءكميتذكر.إ

نصير،..منللالالينفمافذوقواةتحذروا

ويكدرهيئتها،وتشعتكلح،حتىالناروج@كمتلفحأنتبلهيا

الأليم..المهينالمؤذالمخريالفهدهداتلقحاأنذلهيا

جهنمفيأنفسهمخسرواالذينفأولئكموازفيخفت)ومن

كالحوق..نبهاومم@ناروجوههمنلفح

بعوالخزيالتألبإليكمبوجهأنقبلهياالأوان.@@و@قلهيا

وكأنماإأتكذبونبهافكتمعليكمئتىأياتيتكن)ئلمالفطيعالعذاب

مسموحالكلام،فيمأفونونأئهمالسؤال-هذاسمعواوقدإليهم-يخيل

قالوا.@الرجاء:قبولفييجديقدبالذل@الاعترافوانبالرحاء،لهم

فإناعدنافإدنمنهائخرجناربناضالين..قيماوكاشقوتناعليناغلبترئنا

كألماولكىوالشقوة..الوارةفيهننجلىاعترا@وهو..9ظالمون
هم

قد

@وأساؤوا@حدهمتجاوزوا

علىالاجالةغيرفيلهممأفولايكندلملهم،

فهمج@اب.مهمعليهيطلبلاللتبكيتسؤالأكانلعتهبلالسزال.قدر

@حرسحاتكتمونولافها@خلىاقال:قاسيأ.أعيفازحرائزحرون

منديهأنتمبالتستحقونفإئكمالمهينين،الأذلأءسكوتواسكتيا
@العذ@

المهين..والشقاء

مصيراثرض.علىالإنسانرحلةليالأخيرالمصيرهوهدا

داتبعع!ظةإبليحىعليهمصدقالذينمصيرالمتكئرين،

كلنوفىثنما@ته.@لىفيئرجعونيومأوائقوا@الأوانتدو@قلهيا

وممكسبتمانفمى
2البقرة:أ@ئظلمونلا ومن..(81

هذابعدشد
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ومن@لمفتوح.البب@راءالطليلة@لنديةالرحمةإلىالداءفليب
فليبقضاء

وهمالعد@بيأخذهمحتىوشر@رهفسادهوفيإسرافهفي
لعرون!لا

ال@ريقمفرق
هده

منثروةوميالئلام-.عليهآدم-قصة@إيحاء@مننرةقيم

الكربمة،والتوجيهات@الإبحاء@سونروةالقويمة،والتصور@تالحقائق

إنسانيةوأوضعو@جتمعي،إسفيتصورعليهايقومالتيالاس@سوثروة

والفضيلةوالخيردالخلقالإلهيالصهجيحكمهاو@جتماعة،

وس
تركيزفيالقرآنيالقصصأهميةندركأننشطيعالقيمهده

وميعليها.يرتكزالتيالقيمو)يضاحةالإسلامياقصرر@اعدوترسغ

اللهإلىصائرافه،إلىئنجهالله،عنصاثوبعالمنيقالنيالقيم
نهابةلي

والتقيدا@ه،منالهدىتلقيعلىقائمفيهألاستخلا@عقد

أنفيهالطريقومفرقالحياةفيبم@هجه
يتلقاهلماويطيعالإنسانيسمع

أنأوالله،س
هاكولي@اليطان.عليهيميهلماويطيعالإنسانيسمع

و)ئاالحقإماالضلال.وإئاالهدىإماالشيطان.و)ئااللهإئاثالث.طريق

الحيرةو)ماوالاطمئحاناليقيىبفاالظلمكالنور@فابماالاطل.

الخسران.و)ماالفلاحإماوالارتب.

أولى،االحقيقةبوصفهاكله،القرانعنهايعبرالتيالحقيقةوهذه
منوالإنسان..إعا@فيالأوصاعوسئر@،التصور@سائرعليهانقمالتي

2،..5الور:أون،@لفائزهمفأونئكوئقهويخشى@ل@هسرسوله@ته@ئطع

السمعانحرات.ولاجدالولاترثدبلاافهلهدىوالطاعةالسصع@ن
منالمشمدانوالطاعة

وماوالنورالهدىهواثهمدىأنفيالمطلفةالئقة

الحياة،واهبده،المطلقالتليممنالابعانو@لظلام.الهوئ@عد@

خيرللنلىاللهيثاؤهماأنإلىالاطمثنانومنداء؟كيففيهاالمتصرف
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سمنأعلمحلقالديفالتهلأنفهملاعونهمئا

أط@ارهاكلليالإنسانحياةينظملهوكامل،حياةمهاجا@ةوهدى

وم@وسكاتهاحركاتهاكلو@يوارتباطاتها،علاقاتهاكلوديومراحلها،

العامةالتكالي@لياديتولىكماالصجرفاليومبة@الآد@ياديتولىثم

اللهيطعومن@الهاية.فياللهإلىلهاويحجهحميعا؟بينهاوئحسقالكبيرة،

(710@الأحز@أعظما@فوزأفلزفقدوربوله

لهيعطيملوزبداتهاوالطاعة
نهجعلىاشقامة

والاستقامةا@ه

الواصحالصتقيمالطريقإلىوالاهتداءمطمئةمريحةال@هعلى@هح

يير@يالذيولي@سهاهحزاءيكر@را@لمولولذاته،سعانالاصل

ويعاودمعهتجاوباللهحلقمنحولهماوكلالميرالممهودالطريق

كالى
يعاديهاثهحلقسحولهماوكلالمظلمالمقلقلالطريقفييسيري

اثهوعدوالأخرة.الدنيافيالنجاةطريقوحئتهاثهفطاعةويؤني@!ويصا@مه

وعدهاثهيخلفل@

قاعدةالإنسان.حياةفيالأساسيةللقاعدةتركيدبعدتوكيدوبعد،

سالتلقي
خوففلاهد@يتغفمنهدىمئييأتيتكم)فإفاوحده:المحه

@لئارئصحابأولئكبآياتناوكنبواكفرواوالذينيحزنون.همولاعيهم

فبهاهم

مناقلقي
اولثكوالعصيانأوالمسوقالكفرفهووإلاوحده،الله

خالدون،.فيهاهمالنؤأصحاب

ا@هطاعةإن
وحدهدال@هشريك..بلاوحدهرمنهجهلهديهالانجاعهي

للنلىيسنالديهروحدهواتهمنهحللناسيحترالذيهو

وأوضاعوقيمهمموازينهملنلىيضعالذيهووحدهواللهثرائعهم

دانها،فيجزاعماتحملورسولهاللهوطاعةمحتمعاتهموألظمةحياتهم

أئابالعيمالفوروقلالحسبيومقبلالعطيم،الفوزوبر
الاخرةلجم
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مقابل..بلاوفيضهالمحهكرممنفضلالطاعة.حزاءعلىزائدفهوفضل

العظيموالفوزوالخلودالحتةفيهاورسرلهاللهطاعةعلىويترت@
والعذ@بوالخلودالنارفيهاورسولهاللهوعصانتعدياعلىلرتبكسا

الانهارتحتهامنتجريجناتيدخلهورسوله@لثهيطع)ومنالمهين.

بحصومنالفوز@لفبم..ونلكفيها.خالدبن
حدودهوينعدورسولهالله

هعذ@ولهفيها،خالدأنارأيدخله

4،..1،31النساء:أ@مهين

هذهحقيقته..وفيجملتهفيالإنسانحياةفيألامرهوهذا
هي

تعرضهاعليها،والتعقيبادمقصةعليهاتؤكدالتيالكبيرة،الحقيقة

التأويل.يقبلولاالمماحكة،يقبللاحاسما،صريحاعرضأ

دي)نسانكليتبينهاأنينبعيالتيالحقيقةهيوهذه
فيالأرضهذه

منهوأينلبرىومكانزمانكل
حياتهواينومنهجه،هديهلاتباعاللهطاعة

من
والهديالح@هجهذا

آشخصيةأن@اتي@العرصهداوبعد
القصةفي3

اللإلساد@لمودج

فلكوالحصائصالمقوماتتلكأظهرومنوخصائصه.مقيماتهبكل

الفعفالأحرى.الضعفدواصكليجعالذيالأكبرالثريالضعف

لهفاستجابهذاالصع@موضعإلليسيلصوقدالخلودفيالرعةامام

لاوئلكالخلدشجرةعلى@دتكماهل)قال:حواء:لهوامخابتآلم

فئاهكمابملهلمفلماأبدا،الخلودعلىحريصالمانيفالإلانيبلى،.

ؤبالخيال.وبالذكربالنلالطرق.بمختلفيحاولهوسيظلظلالشيطان،

مىنوعااخرىمرةالعثلهيضمنالذيالديننفعهكلههذاينفعهلمفإن

أيضا!الخلود

1وكفىالثيطانشخصيةفهيإبلي@شخصية@ما 0 0 0

1@لؤآدلي@لص@@ر@لي(1) 71.



طبيعةفيبي@التتاحها،علىينعطفالقصةختامأننرىالنهايةوفي

والطاعة:السمعمعالايماني،التصور

عدؤلكمإنهطانتعبدوا@لن@لاأنأعبنيياإليكمأعهد)ألم

..@مستقيمصراطهذااعبدونيوأن

ا@تهإنالأمر.قضيلماالشيطان)وقال

وعد@لحق،وعدك@

دعيتكمأنإلاسلطانمنعليكمليكانومافأخلفتكم،ووعدتكم

.@أنفسكمولومواتلو@ونيفلاليفاشجبن

ماوالمؤمنين.منفريقاإلأفانبعيظنهإبليرعيهمصذقولقدالال@

لهكان
ئك.فيمنهاهومننبالأخرةيؤمنمنلنعلتمإلاسلطانمنعليهم

كلعلىوربك

صفتين:بينالقصة@إيحاء@وتتجمعوالختام،الدءيتاسقتئموممء

فريقان:والناسوالشيطادالهوىواتبمعصيانهأوهداه،واتيالهطاعة

بدكم)كماالشيطان:أمراتغالذيوالفريقاللهاتعأمرالذيالفريق
..@تعودون

وكدلكوقبيله.والشيطادوزوجه.آدم@ريقين.الرحلةلدأواوقد

المسلمي@حوأءوامهمآدمأ@يهممعفريقاسيعو@ونالطائعونسيعودون..

اقهيملأوقبيله،إلليمميمعسيعي@ونوالعصاةلأمرالمتعينالمؤمين

د.مهتدوأثفميحسبونوهملهم.وولايتهلابليسبولائهمحهنم،منهم

ولايتهحعلم@وأضلده..ولايتهجعلمناللههدىلقد

عليهمحقوفريقأهدىفريقا@فربقين.عائدي@أولاءهموهاللشيطاد..
أنهمويدمبوند@ه@@ونمنأولياءالثياطناتخذواإنهمالضحلة.

@@تدون

ها
طريقةعلىالرحلة!طرفيتضملمحةفيعائديى،اولاءهم

الغدووبينالقران!ئسلوبغيرفيتتحققأنيتعذرالتيالقران@ط



الرهطمعاركوالضلال.الهدىمعاركالكريمالقرانيعرصوالر@ع

معالمؤمنين،منالكريموالموكبالرسلصالكريم
المستكرينالملأ

المثابهة.والمصائرالمنكررةالصح@ويعرضالمستحفين.والأتبح

فيالضلالوصحائفةووضاعهاإشراقهافيالايمانصحائفوتتجلى

حيثوالحينالحينبينالمكذلينمصارعوتعرضوعتامتها.انطماسها

وفقتجيءالوقفاتوهذهوالتحذير.للتذكيرعليهاالقرانيةالايكتقف

عندهايتوقفمرحلةكلفبعدسور@لقىآن..شاقفيملحوظنطام

يمضيثثموالتذكير.للإلدارتعقبكلمةاكلمةليقولالقران

فيهاتتمئلوإياباف@ابأرحلتهافي@جملتهاالثريةقصةإتها

مداهافىالحركةهذهونتئجالترية،تاريخفيالعقيدةهذهحركة

الاولن..@لمنللغنقطةفيالأخيرةغايتهاإلىتنتهيحتىالمتطاول
العفبدةموضوععرضفيمؤنرةرانحةقرانبةوجهةوهي
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آد@ابنيقمة





آ@مابنيقمة

ئحدهمامنئفلقربانأ،قربابؤبالحق:2؟ابنينجأعليهمواتلإ

لئن@لئقين.منالمحهيتقلإئماقال:فتتك.قال.الآخرمنئتقئلولم

@ته@ئخاتإنيلأقتلك،إليكيديبباسطما@نالتقتلنييدكبلثيبسطت
رب

وذلكاللى،ئمحابمنتكونوإثمكيلئميتجحئنأريدإئي@لعالمين.

الخلسرينمنفأصبحفقتله،@خيه،قتلنفسهلهفطوعت@لظالمين.@جز@

ةقالئخبه.سوئقيوار@يمفلبريهالؤض،فييجثغرابااكفبعث

فأصغأخط؟سوئةنأو@ري@ب،هذا@لضمثلكونئنئمجزتويتا!يا
من

1،.3-27لماثدة:اأ"لنادمين...@

كذلكونحهذجاثوالعدوانالرلطبيعةنمودجأتقدمالقصةمذه
س

الخيرلطبيعةنمودجاتقدمكماله.مررلاالذي@لصارخ@لعدو@ن

كللرجه،وجهاوتقفهماوالود@مة.الطيبةمنكذلكونموذجأثو@لسماحة

الر،يرتكبهاالتيالمنكرةالجريمةوترسمطبيعته..وفقيتصرتمنهما

لافدةثريعةبلىبالحاجةالشعورويئيرةالضميرثير@لذي@لصارخو@لعدوان

وتخوفهالاعتداءةعنالمعندي@لثرير@لنموفجتكفالعا@ل،بالقصاص

منالرغمعلىفإذا@رتكبها-على@لجريمقهالإقد@معنبالنخولفوتردعه

النموفجتصرنكصاالمنكرة.للفعلة@لمكافى@العادل،@وجد@لجز@ذلك-

وانتعيثى،أنيجبالنفوسهذهفمثل@مه.حرمةوتحفظ@لجر@لطيب
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لا@لقرآنييحدد@لياقولار@دعة.عادلةشريعةظلفيتلن؟وأنئصانص

الآثلىبعضصرومنالرغموعلىالقصة..أسماءولامكانولازمان

آانجاهماوأئهماوهاليلاقابيل"عن:والروايات
و@ردة@لقصةهدهفي3

ئناف@لهما..أختينعلىوالهلبيهما،القصيماصنفصبلات
بؤثر@ن

هذهلأنتحديد.بدونمحملةالقران-فيصرتكماالقصة-نستبقي

و@رلمحةوالقصةالكتاب-أملعنمأخيفةأئهافيشكموضعكلهاالروايات

الذيعلى@لنحووالمكانؤالزمانالأسماءفيهامحدثةالقديمالعهدفي

عنالو@ردالصحيحالرجدوالحديثالروايات-هذهتذكره
يردلمالبأهذا

تقتللا"@رو:المحهرسولقالةتالمسعوابنروايةمنوهوتفصيل.فيه

سنصأولكانلأنهدمها،منكفلالأولآدماب@علىكانإلاطلمانفس

@حمدالإمم
لي

حذثناقالا:ووكغمعاويةأبوحذثامسنده:

اللهعبدصالأعمش
عنمسروقعنمرةبن

اللهعد
و@خرجهمعي.بن

الأعمش.عنطرقمند@ود-أبوسوىالجماعة-

الإنسان@طفولةترةفيوقعالحا@ثأنمونقولهأننتطيعماوكل
طريقةيعرتيكنلمالفاعلو@نمتعمد،عدوانيقل@حا@أولكانرأثه

@فن

من@لغرضيؤثيالفرآن-سياقهافيصردتكمامجملة-القصة

هذهشيئا@لى@لتفصيلاتتضيفولاكاملة؟@الإيحاء@ويزثيعرضها،

لاونخصصهلا@لعمالنصعندنحننقفلذلكالأهد@ف

@حدهمامنفتقلقربانأ،قزبا@@بالحقأدبمابن@نبأعلهمواتل

@قهيتفبل)نساقال:لأتننك.قال:الآخر.منئتقئلولم
من

علي@هماتلهنماذجمن@لنمونجي@هذيننجأعليهمواتل
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البثرية،الفطرةفيحقعنينبىءوهرروايته،فيوصدقحقدهولالحق.

الرادعةالعا@ل@الريعةضر@رةفيالحقبحملوهو

ابنيإن
آ

سصفيالاعتداءحاطرليهيثورلاموقففيهذين3

طاعةموقففيفهماطيبة.
لهيتقرلادقرلان،تقديمموقفالله.يديبين

الآخر@منئتقتلولم@حدهما،منققلاقه..إ@لى

عدمهأوالقبولأد@مرإلىهكذاباؤهليرللمحهول،بنيوالفعل

تفيدنا@مربر.الصياغةوهذهنجية..كيفيةوالىيخية؟قوةإلىمركول

كمافيهلحوصولاالتقلهذايهمةع@نحننبحثألاالأؤل:

الحهد9اساطيرعنمأحرفقأئهانرجحرواياتفيالتصيركتخاصت

@لفدبم

عليهالحفيظةتوجبلهجريرةلاقرلانهتجلالذيبأنالإبحاء

عيية،بكيميةغيببةقرةتولتهوإئماةفيهيدلهيكنلمفالأمرقتله،وتت

علىالأخليدقمبررفاككاندماوعلىكليهماتعلرعلى@ثو@ك

علىيردماأبعدموفخاطر@لقتحنفه!فيخاطر@لقتلوليجيش@خيه،

فيالمتقيمة@لنفى
@لقدرةومحالوالتقرب،العبادةمجالالمجال..هذا

مجالها..في@خيهلإر@دةدخللاالتيالخفية@لغيبية

لأقتلنه..تال:أ

مثيرأنابيأالإصر@ر-عنالنبىءبهذا@تأكيدالقول-هذايبدووهكذا

الشعور@لخبيثفلكالأاللهئمموجص،يخرمنينبثلأئهللاستكلى

طية..نفسالايعمر@لذيالأعمى؟ضعور@لحسد@لمنكر.

لم@لنيالآيةبإيحاء:@ضد@لاعتد@الأولىفذ@للحظةنجدناوهكذا

@لسباق.مننكمل

بتص@@رول@مة؟نكارة@الاعتد@مذايزيديمضي@لسياقولكن

@تهيتقل)ثماتال:قلبه:أرطيبةصرر@متهالآخر؟@لنمني@ستجابة
من

@لئقين،.
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أسبابيدركإيمانوفيوأصله،وضعهالىالأمرتردبراعةفيهكذا

الذيالطريقإلىلهوهدايةالله.يتقيأنللمعتديرفيقتوجيهوفيالقبول،

لابهلطيفوتعريضةالقبولإلىيؤفي
يخدشهبمايصرح

الثرثرةمنيكسرالمسالمالوديعالتقيالمؤمنالأخيمضيثثم

الرير:@خيهدضفيالهاشج

إتيلأقتلك،إليكبديبباسطأنامالتقتلنييدكبلنيبطتالنن
ا@تهأخاف

..@العالمينرب

المواقفأشدفيوالتقوى؟والسلامالوداعةمنلمحذجيرنموهكدا

و)عجاباالمعتدي،ضدعيهللمعتدىوحماسهالإنساني؟للضمراستجاشة

العالمي@.ر@صوخوفهقبهونقوىةالاعتداءنذرأمامواطحئنانهئهلهد

فيكانولقد
الحسد،ويهدمح@الحقد،يفتأمااللينالقولهدا

حناةإلىصاحبهاويردةالمهتاجةالأعصابعلىويصحالثر،وشسكن

التقوئ.وحساسيةالإيمان،وبثاشةالأحوف

الذير@ل!يضي@الصالحالأخولكىكفاية.فلكفيكانلقدأجل.

ير:لتحذوا

وذلكاخر،أصحابمننتكون@اثمكبإثميتبي@أنأريد)إتي

جز@ه

أنطبيمنولاشأنيمنليىلتقتلني،إليئيدكمددتألتا

بنفسييد@رلاالقل-خاطرالحاطر-فهذالك.بالنةالفعلةهذهألعل
منخوفأ@طلاقا،.فكريإلهولايتجهأصلأ،

الله
أعجزلاالعالمين..رب

لااللهجعلالذيإثمكإلىوتضيفهقتليإئمتحملتارككوأناإتيانه..عن

)ودلكمضاعما..وعذابكمضاعما،إثمكفيكونقربالك،فكيتقبل

.."الظالمينجزاء

بهنراودهعضالبئنيهالقتل،جريمةمنهوإشفاقهلهصوروبذلك
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منوليخجلهنفسه،
تقي.وثيعمسلميغتجاهنفسهبهتحدثهالذيهذا

ينويفمنه،لينفرهالقتلجريمة@زرلهوعرض
الإثممنالخلاصله

منبالخوتالمفاعف،
دته@

سوللغالعاليى،رب
ماأقصىوذلثهذا

الريرالنموفيولك@إنسان.قلبعنودوافعهالرصرففيانسانيبلغه

استجابته:كالتكصنعلمحتىصورته،تكمللا

الخلسرين،.منفأصبحنقتله،ئخيه،قتلنفسهلهفطؤعتأ

كلههذابعدوالتحذير.والمسالمةوالعظةالتذكيربعدكله.هذابعد

كلنفسهلهوتد@للتوقعتالجريمة.فوقعتالريرفالمساندفعت

قلس؟وقتلالقتل.نفسهلهطحكتمفع.كللهوطؤعتعقة،

@لخلمرين،..من)فأصغ@لنذير:عليهوحن@ج@..

وحسرالهرو.م@اردففردهانفهخسر
والرفيق..لفقد@لناصرأخاه

الأخير.و)ثمهالأولنجاء@اثمهآخرتهوحسرللقاتلتهنأفماوخسر@ياه

اليالجثةصورةالحسية.صورتهافيالجريمةسوأةلهومثلت

تطيفهالاسوأةدهيالعف@،فبهيريلحمأاتتوالحياةفرقنها

الفاتك-القاتلالاط@وهوعجزه-أمامتقفهأناللهحكمة

في@كالغر@يكون@نعنعجزهأخيه.سو@ويو@ري@نعن
@لطيرةأمة

أيخه.ةحم@يوارييهفيريهالأرضفيي@حثغرابأ@ته@فبعتأ

@ش؟سوأةفؤاري@هذا@لنر@ثلكون@ن@مجزتوبلنا!يخاتال:

@لنادينا..منفأعبح

@غر@جثةوجدأوآخر،غراباقتل@الغر@إنالروايات:بعضوتمول

عليهوأهالوار@هثئمالأرض،فيبحفرفجعل@،كر@جئةومعهجاء@ر

يفعل..الغر@بر@ىمثلماوفعلتوله.القاتلفقالاقر@ب..
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وقدلفعل-والأيدفن-ميتأقبلمنر@ىقديك@لمالقاتلأنوظاهر

القاتللأنأوآدم.ابناءمنالأرضفيميت@ولكانهذالأنذلثيكون

أنكذلكوطاهرقائمان.والاحتمالانيدفنمنيرولمحدثاكان

منالناشىءالندمكانواتماتوبته-افهلقبل@الأالتوبة-ندميكىلمندمه

لهأعقةومافعلته،جدوىعدم
وقلق.وعاءتعبمن

@،الغر@لأخيهالغر@بثف@أنكما
منيكونقد

كماالغربان@عاث@

كتلكوهذهأجراهخارقاحدثايكونوقدالناس.سعضيقول

يد@يىعلىحدثأييجريالذيهوغرائزممالأحياءيوحفالذي

الواء.علىقدرتهمنوهذاقدرته،هداس

النأروايةالنفسفيتتركهاالتيالعميقةالآثارالسياقيلتقطوما

لتلافيفرضالذيللتثمريعشعوريةركيزةمنهاليجعلالتسلسل،بهذا

بعد@نعليهااقدمهوإنالعاولللقصاصأوالمجرم،نفسفيالجريمة

تننظره.التيالفصاصآلاميعلم

أنهبسرائيل:بنيعلىكباذلكئجلمنة
نفربغيرنفسأ-قتلمن

@نتلنكأنماالأرض-فيفسادئر

بر
فكأفما@حيا@حياهاومنجميعا؟

نيذلكبعدمنهمكثيرابنثثمبايل@؟رسناجاضهمولقدجيعا.@لناسق

2،..3ةالمائدةألمرنونأالأرض

وجود@جلمنذلك..@جلمن
@جلمنفي@لنماذجهذه

أشريريدونلا@لذين@لطيبين،@لخيرينالو@دعيئعلى@لمسالمينالاعد@ى

@لجبلاتبعضفييجديانلاوالتحذير@لموعظة@ن@جلومنعدوانا..ولا

يكونحينالاعداءتكفانلاو@لم@رعة@لصالمةو@نعلى@ثر،@لمطبحكة

@لنفسقتلجريمةجعلنافلك@جلمن@لنف@..في@لجذصرعميق@ثر

علىوجعلنا@لع@لج@بعأ؟@لناسقتلجريمةتحدلكيرفكبيرةالو@حدة

جيعا..إنقاذ@ناسيعدلعظيماع@لاو@حدةنفىو@ستحياء@لقتلدفع

@ثريعة.منلهمثرعافبصا@سرائبلبنيعلىفلثوكتبنا
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فسادغير@فعوفيقصاص،غيرفيواحدة-نفصقتل@ن
دي

الحياةوحقلمس.ككلنف@كللأنجميعاالناسقتليعدلالأرض-

منو@حدةنفسفقتلنفمى.لكلئالتو@حد
علىاعداءهوالفوسهده

صالقتلدفعكذلكالنفحم@.كلفيهتئتركالذيالحق@اته،الحياةحق

ليعنهالالدفعكانسياءالدفع-لهذاواستحياؤهانض،
أوحياتهاحالة

فيلهابالقصاص
احرى-لف@علىالقتلوقوعلمنععليهاالاعتداءحالة

الموسبتشتركالذيالحياةلحقصيانةلأنهجميعا،للنفوساستحياءهو

جميعا.

عنالنهيالقرآنفيويكثر
النفستقتلوا)ولاالمنكرة:الجريمةهده

حرمالتي
1الأنعام:أ@بالحقالأد@ه@ حقعلىيقعإئمافالاعتدأء..(51

اككملالقاعدةهدهوعلىعمومها.فيالريةالنفمىوعلىذاتها،الحياة

الإسلام@ارفيالمسلسةالجماعةطمأليةوهاكابتداء.@لنفمىحرمة
وييتجليعملفيهالردكلوانطلاقو@منها،

إلأ@يهائؤسلاحياته،علىآمآ

للتقديريتركهولمشريعته،فيألثهتينهالنفىبهتزحذالذيوالحقبالحق،

ولأوا

ديبيانمنبدلاالقصةهذهظلال
لعفهمالحسلمينعلاقك

فيالآقتللاقتال..ولاقتلفلاالديلى،مهما@ختلفتببعض،
أوحذ

ال@سلمما@يىيفرقأنضخامتهمنيبلغيوجدبلافإئهقصاص..

وقدأبدا.الممللالمملميقتللاثئمومنالعقيدة.وشيجةمنو@لمسلم

وللقتلذلكيكرفىأنالأ@للهنمالوثمة.@لرابطةهذهبينهماربطت

لألهله.كملىةفلاالعمدالقتلفأثاوالأحكام@لثريعاتوضتالخطأ

الاسلام!حدودو@راء@راء@لحسبان!

كدصف@طبضنغوا-ئ@بلآنمله-بلىصثمةوثبةخنةرتجةتحريرحطأمفمأنل@رمن(1)

فمية-بصويفم@يكمقمكدشوبطمفنةرقةقحريرس-وموسلكم-علىقحم
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مؤنأيقلأنلمؤمنكان)وماالعمدالقتلحالةالقرآديستبعدلهدا

شأنهاسفليىابتداء.وق@ها،يتبعدفالقرآن2(،9الساء:أ@خطإلآ

لييىإذتقعأط
مسلميريقهمسلمدميسا@يماكلهاالدلياالحياةهده

ديويىعمدا
منكلهاالدلياالحباةهذهملالات

سيوهنانشأنه

ألأهااليالعلاقةوهذهعمدايقتلهأنحدإلىبالملمالمسلمعلاقة

منوالمسلمالمسلم@ينالإسلام
ازوالاعزوالغلاوةوالصحامةوالعمقالمتانة

أبدا..الحطيرالخدضهذاتخدشأفىالإسلاميفترضلابحيث

ونعمةجدأ.كيرةكيرة.مسألةمسلمجهارإلىمسلموجودإن

هذهبز@لةعلىسلميقدمأنتمورالعشرومنجدأ.عطيمةعظيمة.

وقصد..عمدعنالكبيرةهذهعلىوالإقد@مسمسبصالنعمة

هذاإن
النمسوأشدليعزيزعمصر

علىيقدمأنالعسيرفمننفسهالمسلمهوالعنصرهذابإعزازشعورا

ومشلكرهم.نفوسهمفييعرفونهأصحالهيعرفهئمروهذابقتله..إعدامه
@لتي@لقرابةوبهذهالوشيجة.وبهذهالعقيدة.@هذهإئاهاللهعقمهموقد

@ففالذيصحانهاقهفيفتحمعهمترتقيئمج@المحهرسولفيتجمعهم

العجيب.الربليالآلفذلثقلوبهمبي@

تكفرلاو@لتيإيمان؟معترتكبلاالتيالكبيرةهوالحمدالقتلإن

الله:عذ@ببلىجزاؤهايوكلوائمارقبة؟عتقولاثب@عنها

عليه@ته@وكضبفها،خالداجهئمفجز@ؤهفعمدامفنأبقتل)ومن

..(93الشاء:أعظيما،عذابألهوئمدولفه.

جريمةكذلكولكنهاحق-بغيرفحسب-لنفسلاقتلجريمةإنها

خمةرنجةوتحريرسهبلىستمة

أ@لاءأ،حكب@عبمأكوكات

و@ىبخروعبر@لك

سنوبةشفحين.ضهرينفممبجدلمفمئ
@قه

رفمبر@لفرطيك@،5@لقرتدطح@لى@ر@(92
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اتهأنشأهاالتيالعظيمة،الكريمةالحجيةالعزيزةللخججةقل
المسلملر

لمسها.وللعقيدةفاتهللإيمانتتكرإئهاوالحسلم

عهدهم@إنالمعاهديي،الذ@ةأملدارليالكنابأهلأفا

الحياةثيروالإسلامالملمين.كدماءمصونةثملىهميجعلالمؤمني@مع

كبيرةعدهالنصدقتلالسلام،و@ير
(1)

واهبدهطلالنه،الركنلي

لخص@لثرك1فال@نجارصولرما@5نجاى@خا@لر@لحح@قت@قيئفلا@@

حرمل@تن@وتلر@لسحر،
@مالرأكلطلحق،بلأ@ن@

يومر@لترلي@لرلا،رأكلبم،

و@لسئيد@ردرئررملم@لحريرو@هاالعا@تر@ل@زمات@لمحصاتوتل@@لرحص،

5يثجد@قبئوفال لو@ل@مىصب@هما@@لملدبنا@لم@0
نبلالار"،@ي

رر@هماحهاللعلىحرلصأكدلألهثال3للمحمايالمما@لماصل@هرصوللا

نلىلل،علىيفتلادبك@مابعا@كحلكيكودإئامدا@ت@-رحمهسلباد-ألو@لامم

@ملنالللأئاسعلبر،ئررناص@لمحسبا@رطدئررعصةبهماعح@رهعلىدبق@@ئما

@يبدحللادإل@سمهءرحرلمهصئردحلعا،قالصعلى@لمه
مح@،

سستممور@القاللنه
على@احربصاكدب@بلأصه@نللهفاعدعرلمه

صاحه
يحلعهبتمالخه،علىبحرصلال@ئهطربقفاطعلاعأ@رفانلوس

ة@ل@هلهأملليبرد@@إد@لحلبتسعهو@عهكصصاحهانحهىلإدلمه،س

نكللمو@نهثكرصا@لدي@ى@حا@لحلبتبلحل@و@لي@ا@لتحالصلأئاص

ومرسعيهصمىلعمر"رفلحمكمسصر@كثارأسلىترحعواللا@بئ@نهرسرلرتال

@لر+،حطة@حليث

ليبر@ى@لدلا5.@@ن@رصيلونال
حر@مأا@مأيحصما@مى@ب@لححة

رصعر-اس@ال
لا@رطد@لامور@ل@سعهما-@ه@

لهالممه@.جلسمحرح

لير@لر@م@لمصمك
ر@لهرطدضرطهماعلىصحغوفال3و@لحا@لحاري@رو@حله

ع@()@لمدعر@لحاممه@مروكل@لنكلهوس@رطهحع

يرمليى@لاسبفمىا@@ول@،ونال
@لفامة

@ي
و@لرمدي@ملم@لحاريرو@ه@لدماء1

عد@نهأعطممؤسلفل"لال@لا@رصول@د@لحديتو@ي@دمل@و@و@ل@نب
مى

سر@يهفي@لنيرو@ه@لد@باارر@ل
و@كمديو@لف@ملمعدوشعدهبلةسحدت

ر@لأصهايديرود@لهني@لس@فال@وصفرسأ،مرلرعأعمروعد@ن*حلبتس

@ىو@
سادحى@ل!ماحه

@@

5رثحهعلى@س
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يرسمها:التيالحدودوفيبإذنهإلايسلبهاأناللهغيرلأحدوليىالحياة،

حرمالتيالنف@تقتلوا)ولا
نف@وكلك@،..الإسراء.بالحق،أإلأدله@

حرمهي
النفم@فنلبببحالذيالحقوهدالالحق،إلأوحرامبممم@،لا

فيجاءوقدبالهوى.متأثرأولاللر@يمتروكاولي@فيه،غموض@لامحدد

إلهلاأنيثهدمسلمامرىدميحللال@قال:مجرواتهرسولأنا@صحيحيين

انيوالزبالف@،النفسنلاث.بإحدىإلاالمحهرسولمحفدأوأرا@هإلأ

للجماعةا.المملىقلديمهوالتلىكالمحصن،

الحياةضمنفقدنفسأقتلإنالديالعاولالقصاصفهيالاولىلأقا

بالاعداءيهمونالذي@يدتكفجاةحياق@.القصاصفي)ولكملكلم@س

الحكراء.الفعلةعلىالإقد@مقبلديردعهميتظرهموان@تصاصرعلى

القاتل،عديقفهاولا@يثلىوالموسمتورأنالدمأصحديدلكصةوحب

لشلحتىوذ@كالمريقهذاصقفدلاالقتلاوشادلىالز،فييمصحافى

وسلم@لحيرو@هالع@وساو@ليمي@@لصوقللانالإشر@ك@لكئريثيهلا!وتال

كأ@للىاحها@لأ@انسعهأرسميتعحروعد@دسحلبتمىو@للنب

@رلبىمشرةمىلحدر@فخا@ر@لحة،رانحةيرحلممحامحأقلس5حتوقال

@ير@لس@ريلمحكر@للمي،كمار@حهعمرواسو@لئرص@لحاريحه5عامأ

و@ترمي@ب@ل@

كد@الإثا
لي

ثيرىلو@ل@مى@عهد"ا@كلطىومر@للي@لمعام@ل@
@ر@لإصحم-@

@لمل@علليهص

وسإئلافيو@ال
رصرحولا@ه@سهلمد@حصرسرلهولمحمه@مهلمحا@مهمعاممهلمأ

انحه

رصححه@لرملى@حرحهحرلمأ!حمبىمبرةلوحلصربحهاوبط@لحه

@نهرحمةمىآب@عه@ه@لفيكلمةشطرملمأعدص"يئوتال

ر؟@لىا
لحمد3الإ@ه

رعيية-وص-.
يعص@ر@قعندصلكل@@تهرسرلتالأءتاعه-إله

بلاه

حح@وثالر@لحاكم،@لن@حهمعمدأاامؤ@@ملئر@لرحلكمرأسمو@@لرحل

صرصححهحدواس@دد@أس@روىار،@@ل!
مامل@ا@طرأحملا

@لالي@(@لكي@ة@لسي
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لنصاحر،عدالةاإلىواطمئالهشحصهعلى@ردكليأمنوجاةوثماء.@ماء

جاة.فيكلهاالاقةدإداويتحيعملآمنا@ينطلق

الماخة،انتثارفيالقاتلللفاد@غ@هيالانيةوأفا
م@لوروهي

القتلألوار
(1)

الثالثةأنا
فيالعوضىيثمجع@لذيالروحيللفساددفعفهي

الثرقةإلىويسلمهالهااللهاختارهالذيونظامهاأم@هاويهح@الجماعة،

@الإصلاماحتلىلأئهيمتلإئماللحماعة@لمفارقلدينهوالتلىكالقاتلة.
@خروحهأسرارها،علىواطلعالجماعة،جسمفيودخلعليه؟يجبر

علىأحدأكرههماخارحهابقيولولها.تهديدفبهعليهاذلكبعد

تهوبإحارالكتبأهلمركانإدلحمايتهالإسلاملتكفلبلالإسلام.

للمخالفينسماحةفلثلعدولي@المشركينمنكانإنمأمنهو)بلاغه

العفيدة.في

كثأ@وو@أ@لإسر@9جلاوصا.فاتكانبوا@لزكأ@فهتقر@رلانما@.قولهنمير@طر(1)

2@لؤتد:طحط@لشر@ي 2 24.
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السلأ@عليهنوعقصة

المخوى

دوحرسالة

المحرتوالرذالقبيحةالمو@جهة

ومودةوصماحةتلطف

الأخيراقحدي

وتقديمالكبيرالعليإلىالتوجه
الأحيرالحسا@

وتقديرتدبير

@لمرهربالهائلالمشهد

الحقعنالمشكبرةالثريةصورمىصورة

الحاممةالماضحةالحقيقة

الأصليةوالقاعدةالكبيرةالحقيقة

الأحيرةالوقفة
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السلأأعليهنوع-

قصة
@متعد@مياضعفينوح

ىمو@كقصةالكريم،القرآنس

مختلمةبأشكالعرضتوقدإبرأهيم،وقصة
لي

طريقةوفيوالإيجازالسط

الما.طغىلما)إناتعالبم؟قولهالقصةهدهبهور@تماأوجزومنالعرض.

الحاقة:أ@واعيةافنوتعيهاتذكرةلكملنجعلهاالجاريةفيحملنحم

"

الحديثأثاءسعصها@يجاءسورةعثرة@ضعفيالقصةفكرتوقد

دمحملا@والحهبنصرالمؤيديىالأنياءعنأوالمكذبين،الأقو@معن

الأحد@دبعضيهفضلتمتقلأالآخرقصصابعضهاحاءلينماتفصيل،

هدلمشاوا

والمرقاد)ض@(والنجمسورةفيجاءماالأولالقسممن

والحاقة..والأنياءوالذاريك

مسنقلأحديااللام-عليهنوح-قصةصتحدئتالتيالسور@نا

اتوالصا@و-ويضوالشعراءوالأعر@فالقمرسورةةفهي
ونوح

لعنكبوتوالمؤنونوا

6@لنات@33،عمر@@نظر@ط(1) 6،3-95@الأعر@وو@لالحم3،1
نىيو

لنر@0@ك@،ل@قالفر@كي،ناء67-لأاك@،-71
0 51-1 2 =-41ت@21
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ودعهتهرسالتهتفصيلاتمهاندكرالتفصيل-متحسطةس@وقصة

اشه،وغرقالطودان،وحلقةالسفيبةصنعوحلقةدها-واستكلىهملقومه

سلي@لأنهله،استحابئوعدمئحيجه،أناللهودعائه
الله:كانولوأهله،

صالح!غيرعمللأته

وبي@بيهوكادللبئمر،الانىالأبهوولوح
آ

فعنقرون،عثرة3

كانأنبيالله،رسولياقال:رحلأأنأمامةأباسمعتفال.سلامزبدس

آ
3

عشرةةقالنوح؟وبينبيةكان@كمقال:@ا،فكثم@انعمقال.

رضيفو-أبيوص
عه-افى

ياقلت:ةقالطولل،حديثفي

هوونبيقلت:."آدمقال:!أول؟كادالأنبياء@ياقه،رسول
نعم"ةقال3

قال:من؟ثئمقلث.وفيه:هذا،ثوأبيحديثالهبثميوذكر@امكلم

(3)آلاء@اعرةو@ينهما@الوح،

عقبةلنقيصةأخرلاسعدةاب@وأخرج

)كانقال:عكرمة،صأليه،صالثوري،سعيدلنسمياد@خرلاالسوائي،

"الإسلامعلىكلهمقرونعرةولوحآدمبيى

فكاداقوامهم،منالأدىتحملماالذينوالرسلالألبياءأولهوونوح

دووسقومهوينلينهحرىما
طريقالطريق.علىومعالمهادية،لافعة

(@

5-7،28@لصافد1،5
لوح

3-2،13مرد@لمش@لمم@9-61،أ-82،

س@لض
6

9-66عبىثضلاللكورللأماذ@لفىآلي@لفصصراحع 0

دىاس@حرحه
دى@لهبنمىردكره)5457(،@لك@،5

"

81/2@لمعمع 1 0

و
1 9 @ل@رحالورحالهالي،رو@هوقال6

حاناسحهو@ح@حيع،
صجحهثي

6دالإحد@طر@ 1 9 0

3)

1@حمد@حرحه 78 / و5
1 و@لطالسيه،الأوسطفيااليو@لل@1(،06)@رر@لم7،9

3سعدراس)874(، 2 / 1
عدسصعمر@لفقي،اليس@لممعي،صطرقس

در@ليص@لخحث@،

1@لمحمع 9 6 /1-197

4@لطقات 2 /
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1قومهإلىنوحاإنا@رسناال@ه.،إلىالدعاة 0

..(1أنوح

هو@هدأ.@)إناوالعقيدةالرسالةمصدريقررالقرآنإن

وهوالعقيدةحقيقةيتلقودكماالتكليف،الرسلفهيتلقىالذيالمصدر

الذياللهوهوالحياة.منهوصدرتكله،الوجيمهصدرالذيالمصدر

فطرتهموأوحالبثرخلق
عنهاالحرفهافلماوتعبده،تعرفهلأنالاستعد@د(1)

إليه.ودهمير@رسله،إليهمأرسلصزاغيا

آبعدالرسل-هذهأولكاناللام-عليهونوح-
عليه-3

لهذهومسلىشهالأرص،هدهإلىمجيئهبعدرسالةلهالقرآنيذكرلاوآدم

يحملفكارئكئما،لبباكانأنهالربفالحديثفينقدموقدةالحباة
ضت@اوناتهلعداثمدعليهمطالبناخىوحفدت@،لألائهفعئماالله،هدى

الأمراولانخذوها@يآلهة.أصنامألهموانخذواالو@حد،المحهعبا@قعن

وعبدواالرمزنسحاثممهو@ة.اوغيةقوىقوىإلىترمزأنصابا

الأصام
نوح.سورةفيالقرآنفكرهاالتيالخمسةتلكوأشهرهاا

رصيمريرفأليص
لأل@@على@للىم@يرلدمولردإكلتالي@فيئسعص@ن@

علىيرلدمرلردكل"رر@ي@رليوملم،@لحاريرو@هولخال@وصفرالهئهثاله

1ر@طر@لإحدأ@"لحاله@رضر@مه@ر@ل@ال@@@لو@@لمطرمه 2 8
3-

@الا(ك@

علبط@لالطرهةعلى@لكليه@@ر@على@لمطرفبولدمرليكل"يضفولهالوحفم

س@حرحهمبمرعلاحل
لاعلباقطر@ناس@نر@نهثنطرةوعلاحللفولهآلم،ضد

@ن@ألشلقنجلبل

@لحاطنال
دي

2@لغإ:5 4 8 / @سنال@لإسحمة@د@ل@@ندو@نمهر@لأفو@ل3

وتارمر@لصرعد@لر.
@لمر@د@قوله@نللال@@لعل@@ملر@حمع@لل@،عامةعد

حليتليمريرةأليلقولخحاو@@لإ-9عيها@ناسفص@لتي@تهتحالى@نطرة

حملىسسعاصولحلبتعلبها"فطر@نلى@ت@@ت@@نطرة-@زوا@1آحر

ثبهم،ص@لناطىثاخاله@حماءعاثبحلمص@ي5ر@ه:سبرويهبما@@فبئ

@قرله@لناحرب@ل@ص@يرححه"ملب@دحماء@ر@دبعبرم@رو@هوفد@لحلبت

لام@ال!ها@@علمللرو@ها،لهوتد@مرملح،ثئها@ياف@@لتم@فطرةتعالى!
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عنتصورهملهموئصححاق@يد،إلىيرئممنوحأإليهماللهفلىسل
اقه

الوجود.وعنالحياةوص

الشيطانمكايدأعظموس9:(1)اللة-رحمهالجوزية-قيمابنيقول

قديماأوحاهمالتنته.ال@هئرد@إلأسمنهالحاوماالاس،أكثربهاكادالتي

م@وأوليائهحربهإلىوحديثا
غبدأدإلىفيهاالأمرآلحتىبالقبور.الفتنة

عليهاوئنيتئوثانا،واتخذتقبورهم،وغدتالله،ثونأربابهاس

لمفب@ها،أربابهاصوروضؤرتالهياكل،
لهاالصور@جساثانلكخعلت

معوغبدتأصناما@جعلتثمظل،
تعالى.اته

فيعنهمشحالهكما@خبرلوح،قومديالعظيمالداءمداأولوكان
مالهيزدهلممنواتجعو!عصونيإنهمربنوخ)قاليقول:حيثكتاله

تذزنولاآلهتكمتذزنلاوقالوا:كبزأمكراومكرواالأوولده

-21ةألوحكئيرأ،أضئواوقدونسرا.ويعوقيغوثولاسواعأولاؤقا

عنبلعنافيماهؤلاءحبرمنوكانجرير:ابنقال..(24
محمد

قيس.بر

أتجاعلهموكادآدم.نجيمنصالحي@قوماكالواولسراويعوقيغوثأن
بهم،يقتدون

لوبهم:يقتدودكانراالدينأصحابهمقالفلما

مانوافلمافصؤروهم،ذكرناهم.إداالعبادةإلىلناأشوقكانضؤرلا@

ئسقونوبهميعبدونهم،كانواإئمافقال:إبلي@،إليهمدثاحرونوجاء

فعبدوهم.المطر،

كانتالتيالأوتانصارتعبم@.ابنعنالمحلىيوقل
نرحقومدي

فكانتسماعوأئاالجندل.بدومةلكلبفكانتؤذثفابعد.العربفي

و@ئاسبأ.عندبالحرفغطفلبنيثئملمر@د،دكنتيعوثوأئالهذيل.

رجالاسماءالكلاع،ذيلآللحميرفكانتنسرواثالهمدار.فكلنتيعوق

انصبماأنقهمهمإلىأوحى@لشيطانهلكوافلماادم.بنيصصالحيى
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تعبد،فلمففعلما،بأسمائهموسمراأنصابا،يجلسرنكفوا@لتيمحالهم

غدت.العلمونسياولئد،هلكبناحتى

عنالثارعنهىلأجلهااليالعلةوهذه"تيمبة:اسالثغقال
انخاذ

الأكبر،الثركليإفاالامممنكثيراأوقعتالتيهيالقبورعلىالمساجد

لهفيماصأو
الصالحي@،القومبتماثلأشركتقدالنفوسفإنالشرك.من

الركسالموسإلىأقربصلاحهئعتقدالذيالرجلبقبرالئردفإن

حجر@اأولخشبة

@نهللىك5الو@لحى@لدرىساد@@لثول
لى@رله

آ
@و@كأرحال@كاد@ها3

ا

فية
3ألهمثسعلىوكد@سوكنر@اثم@رله@

لهولا@ركرد@ه@حلود@1،

عمالأ@ريته@اللي@برصىكصولكى@ت@@رثهمآدمألوهمر@حمةئفةوكد@لاس

وكدالمأيدحلوا@لخةولايدحلوا@لار@لأصامعالةبلىيلحكو@سور@ى@لئطاد@د

@شىءبا@ر@ولحمركل@لركلعصلا@ه@@نلحر@@ل@اد

دلك،@ى@لوبقك@رلكىاطأبدحلما@لخةثلا@نرك،@ل@بلمثو@@لى@د@لنبطاد@ن

ل@ه@صلعلوا@ولااثحم@كللوالهمرلالبلى@سثم@لرإ"لهلعلود@و@س

دوهوصر@لاس

ساتركمعاد@نصنالىا
رلنطادبئثد@لأعام؟ا@لا؟

1

جتلنبطد@نك3
ا

@لمىرزوسبلىمهبدحللالأزحد@نطذولكق

@وكطرا@حرد@كنرأدبرأكرولهويدوطارأ،للأرلحدولهده،رحاذ@حمرد@كاد

ركد@نلدلعر@ونعطمهمهمنححهم@لاسوككللمحمر@فح@هموكاد@له

ا@نهرحمةر@قملها@ل@مزلاءوقدماتحبدأ@لك

وللا@؟@و*@بكم*كا@كصونالمؤلاء@لرحال@ثكر@لياد@لى@لاصنفى

@طاا@@لاذكفا@حا@م،ا@ئرلكال@@@و@@ن@رحالالسحد@نهأ
3

لالرابله@3@نمكموكصلالضح@د@الماعلهم؟حرلكملكص@لطللال

عطبم
ا

@حملمقال.3ملتواوقد@لى@لك@لشلوبايوم؟كلنطرود@يهملاولافاقال

صاحكلر@طررا@لهاصررألهم

@ملهبل@بطرونوكمراوضهرا@لمالبمإلبىلو@ي@و@مص
@لابوم،كللر

الحىل@@ئرلكدكروار@رما
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نوح:رسالةفحوى

لنوح.سابقاالثلام-عليهي@-بث@تجعلالسابقةالمفدس@الكت@

ليصردماولكن
لشبهةالمسلم،عقيدةتكمنفييدخللاال@هده

الكت.تلكإلىوالإضافةوالتزيدالتحريف

فيكاننوحا@نالقرآن،فيالأنبياءقصصيقرأمنإليهيتجهوالذي

عامأخمسينإلاسنةألفمنهقضىالذيعمرهطوليوأنالثرية،لجر
في

عمرهطولانالشبة..بهذهالأعملىطيالكانواأنهمبدولالقومه،دعهته

هكذاجيلهواعمار
كمابعدنتكثرلمقلةيزالونماكانواالثربأنبوحي

مننراهماعلىقياساوذلكالتالية.الأجيالفيتكثرت
اللهسنة

الأحياءدي

أعلموالمحهوالتعادل..للتعو@ضنلككأنالعدد،قلبذاالعمرطولس
فيلظرةهيإثمالذلك..

وقياس!اللهشة

فينوحرسالةفحوىالقرآنيذكروتوكيدهالرسالةمصدرتقريروبعد

الإنذار:وهياختصار

عذ@يأيهمئنتجلمنقومكأنذر)أن
ا،.أنوح:أليمأ@

نوحقمكاناقيوالحالة
وعنادواستكبلىإعراضمنإليها،انتههاقد

بركمصرصموما@يكنرفتانجلوعملرامى@لصور@لى@لانجل،ر@ننلرا

انلت@مدبرلود@نوكمرانجألهتركورلابعلود@لاوكمراوماحلمم

ولعطرعا،عابركردكلواولكهمنصرممولانمحهملاححلىةمدو@ن

نمانلثئها

مدهكرت
مكلا@انحطيهاوكرديهم،

وسموهتنالألهعلراصالعرحلديهم

ولهموكطواسنلمدأنعطبأر@حطميمهاطاسركودآلاعمالأولأدمزلاعا@رأ@ومص

وصارواعلى@ثماص@الناء@لر@ع@ما،دحودو@ويلمسرصها،@لانل،مدهئضلود

وصارآلهة،@لأعممدهصلىتو@كدالها.رلدححوديألرسها،وصاروايابحدود

قلسيحلود@تهكمراكايعلو@ا@لمى
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قدمهالذيالحسابخلالتبرزسكماوضلال-
لربه-النهايةفيلوح

ماوأولرسالته،بهتلخصماأنسبهوالإنذارتحعل
يفتتح

الدعيةله

لعذ@الإنذارلقرمه،
جميحأليهماأوالأخرفأو@يالدنيافيألم@

البارزالتليع،مهدإلىالقرآلياسياقينتقلالتكليصتهدوس

ماعلىالمعفرةفيالإطمعمعالإنذار،هوفيه
ةوالدلو@الخطا؟منوقع

ومعللحساب،الآخرةليالمصروبالأجلإلىالحمابوتأحيل
@ل@

مع

ةإلهايدعحصماليالدع@ةلأصولالمجملالبيان

واتقوه،ا@ته،اعبدواأنبيننذيرلكمإنيقيمياقال:إ

إذاال@هئجلإنمسقىأجل@لىويؤخركمذنوبكممنلكميغفروأطيعون.

4،.-2أنوح:تعلمون(لوكتميؤخرلاجاء

@@
عنمبي@ندارته،صمفصح..@مبيننذيرلكمإئيتيم

لاحجته،
يدعولادعوته،فييتلعئمولايجمجم،ولايتمتم

لاولسا

لدعهته.المكذليىيظرماحقيقةو@يإله،يدعوماحقيقةليغموضا

ا@ته.إلأتعبدوالاأننذيرلكمإنيقومهبلىنوحاولقد@رسناأ

إفي
عذ@عيكمأخات

..(2،526أهود:ئيمأيوم@

نضم@هاوالنيمحمد@ج@@هاأرسلالتيداتهاالألماطنكوننكادإئها

المقاربةوهدهحيرحكيملدنسفضلتتثمآياتهأحكمتالذيالكتاب

في
وحدةلتقريرالقرآنفيمقصردةالو@حدالرثيسيالمعىالتعبيرصألماط

معوفلدمعانيهاعىاقعبيرألفاظلتوحدحتىالعمدة،ورحدةالرسالة

هناالمحكيأنتفدير
معىهو

قالهما
وهرألماظه.لااللام-عليهلرح-

كانلغةبأيةندريلافنحنالأرجح.
يفبر.لوح

والتيرنذيرلكمإنيقيمه:نرحا@لىئرسلناولقدأ

وكأئحاماضيةحكايةلاحاضرةو@قعةهوفكأئماالمئهدئحيي@لقرآني

أئهئخرىناحيةومنناحية،هذاسونمع.نشهدونحنالأنلهميقرل
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تذيرلكمإئيواحدة:أحقيقةإلىويترجمهاكلهاالرسالةوطيمةيلحص

السامعين.وجدانفيوإبرارهالرسالةهدفتحديدفيأقوىوهولأ@مبين

صرصولكلإرسالفياللهيسةعلىقو@إلىنوحاأرسلفالقدو@

البشرعلىوتشيرافطرتهم،تمسدلمالدي@لقلوبتأليفاوللسانهم،قومه،

منيعحمونفطرتهملسدتالدينكافىو)روالتعلى@التماهمفي
هذه

أدويطلبونمتلهم،لئريؤمماأنوشتكبروديستجيبون،ولاال@ة،

مهماالهدىإلىليستجيبواكانواوماتعلةإلأهيوإداالملائكةذلعهم

الكلمة@تلكدحاطبهمقومه،إلىنوحاأرصلاولقدطريق!أيسحاعصم

إلهمنلكمماا@تهاعبدواقيميافقال:الال@رسول.كلبهاجاءالتي

ماكللهاويهدالوحود،عليهايقحمتتبدل،لاالتيالحقكلمةكيره

لكمماال@هاعبدواقميافقال.قومه،إلىنوحآأرشلناولقدالال@ال@ط@ي

3،..2ةالمؤمنونأ@تتقون؟أفلاكيره.إلهمن

ماال@ه)اعبدوا
تتغير،لاالتيالكلمةفهيغيرم@..إلهمنلكم

وهي
وهيبها،إلاتوجدلاالتيالعمدةهدهقاعدة

الانسانيةالجاةعماد

وهيغيره،علىتقملاالدي
ووحدةالهد@ووحدةايجهةوحدةضمان

سلأمثالهموالعبوديةللهوى،العموثيةمنالئر@تحررالكفيلوهيالرباط.

والوعبدالوعدوعلىكلهاطالشهو@علىولالاستعلاءالصيد.

واتفوهال@ه،اعبدوا)أنمسنقيم.واضحلسيطلوحإليهيدعووما

علىنهيصلتهوتقوئشريك.للاوحدهلتهعباثة(3ألوح:وأطيعون@

منهيستدونالذيالمصدرهوأمرهنجعللرسولهوطاعةوالسلك.افعور

السلوك.وقهاعدالحياةلظام

و@ي
الإطلاق.علىالسماويةالديانةتتلخصالعريصةالحطوطهده

وضحامتهالتصورمدىوفيوالتفريع.@لتمصيلفيفلكبعدتفترقثثم

وللجيكله،للوجيالمختلفةللجوانبوتناولهوكتممولهوسعتهوعمقه

والتفريع.اقفصيلفيالإنساني
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لحقيقةالإنسانتصوريشملللحيافكاملمنهجوحدهاللهوعباثة

ولحقيقةوالحالق،الخلقبي@الصلةولحقيقةالحبهدية!وحقيقةالألوهة

للحياةنظاميقثموم@الاسجاةوديالكورديوالقيمالقوى

ربانيمهجللحياةممهحديقومالتصور،فلثعلىفائمالبثرية

الصلةحمقةإلىمرجعه
الحهيمررهاالتيالقيموإلىوالألوهية،العودي@بي@

والأشياء.للأحياء

هيوتقوى
فلدعلى.الاسلاستقامةالحقيقيةالضمانة

وعديمالمنهح،
ديالالتماءأوعليهالاحتيالوعدمهاك،أوهاعهالتلمت

ولارياءللاافه،إلىبهالمنظورالفاضلالحلقمبعثهيأنهاكماتنفيذه.

مماراة.ولاتظاهر

الهدىوتلقيالطريق،علىللاشقامةالوسيلةهيالرسول..وطاعة

بالسماءالاتصالوبقاءوالهداية،للخلقالأولبالمصدرالمتصلمصدرهمن

المضمودة!السليمةالمباشرةالاستقبالمحطةطريقع@

دعاالتيالعريضةالخط@لهذه
هيالريةفجرديقومهإليهالوح

المحهدعحةخلاصة
بعده.جلكللي

)ألآناصعةواضحةحفيفةفيالرسال@مضمونيبلورالكريموالقرآد

@ه،..إلأ@قعبدوا

ولمافا؟الإنذار.وق@مالرسالةقمامهوفهذا

عذ@عليكم@خات)إني
..(26ةأهود@@ليميوم@

ديالإلذار،وينمالإبلاغ@يتم
القصار.الكلماتهذه

مألوم-ةأصلهمفعول@مموالأليم-مؤلم.هوإنماأليما.لي@واليوم

هنا،الصبغةهذهيختلىالتجبرولكناليوم.فلكفيالمألومرنهمإئما

نوحقاللقدفيه؟فنبالفمابه،شاعربالألم،محملبأتهفإتهلتصوير@ليوم

الأخ@تمفا@@فيبهاالتكديبعاقبةوألذرهمالواضحة،@لقولةمذهلقومه
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إنيلأهله:،الناصحالرائدصدقوفيلإحماله،الناصح
عليكمأخاف

5الأعراتأ@عطيميومعذاب 9

الاخرة.عقيدةفيهاكانتالديات..أقدملوح..ديانةأننرىوها

دومهعلىنوحيخاتعطيم،يومفيوالجزاءالحا@عقيدة
فيهيتظرهمما

من
عذ@

مهجمفلىقةتتي@وهكدا..@
العقيدة.شأنفيوتقريرهافى

@امنالطلامفيالخالطينوماهح
مفهجعنالعافلينوأتاعهمالأ@ياناعلماء

القرآن.

عرصخحلومى
الحلقةهذه

م@
البشريةعلىالإلهيةالدعيةحلقات

يتجلىكماجد@رها.وتأصيلأصولها،وثاتالعقيدفوحدةحقيقةتتجلى

الله.قدروفقالماقعةالحياةوأحد@ثوقدره،اللهاثةولبمبالكودارتباطها

دعةخ@دسوذلك
أنمين.نذيرلكمإئيقوميا@ال:لقو@:نوح

أجل@لىويؤخركمفنوبكممنلكميغفروئطيعون.واتقوهاقاعبدوا

4،..-2أنوح:@تعلمونكنتملويؤخر،لاجاءإذاال@هئجلإقمتى،

نجلقكموقدوقلىادلهترجونلالكمماالال@لهم:قولهحكايةوفي
اتهخلقيهفنروائلمأطوارأ؟

انورفيهنالقمروجعلطاقأ؟سماواتسبع

فيهايعيدكمثنمنباتأ.الأرضمنأنبتكمواتهسراجأ؟الشصىوجعل

شلأمفالتلكوابساطأائىضلكمجعلوا@هإخراجأ،ويخرجكم

(20-13أنوخ:فجاجأ@

بحقيقةشعورهمفيقيمهالمسلميننفوسفيالحقيقةهدهولإقرار

الريةمطلعمنالمتصلموكبهموحقيقةالعريق!نسبهموحقيقةدعوتهم،

نهجوهيعليها.والقيامالدعهةهذهإقرارلي@ورهموحقيقة
القو-لمالمحه

العالميني،رباللهدعهةإلىاستجالوااب@قومهلوحوعدوقدالقديم.
وعدما

ممىأ.ئجل@لىويؤخركمبكممشلكم)يغفرالثائين:التائبب@له

رسولهوطاعةونقياهبحانه-@عاثن@-إلىللدعيةالاستحالةوحزاء

6 2



لحسلفت.التيالذنو@مروالتخيصالمغفرةهي
حير

إلىالحسا@

لهالمضروبالأجل
فيالأخدوعدمالآحراليوموهوعلملي

بهملئنثئمالاستئصال.بعذ@ب@لدنياعذا@
و@المصرالأجلفلكأن

لتقريروفلثالدنياعذابيؤخريهمايؤخرولاموعده،فييحيءحتمي

كملوبؤخرلاجاءإفاا@تهأجلإن@الكبرى.الاعتقا@ي@الحقيقةهذه

ليقراقه،يضربه@جللكلنقريراهذايكودانبحتملالنصأن

بت@يرالوعدعنالحديثبمناسةعامبوحهالحقمةهذهقلوبهمفي

الحسب.يومبلىوأنابوا-أطاعحالوحسا@هم-

الكريمةالخالصةالنيلةحهحعهيواصلالثلام-عليهنوح-ور@ح

ماالغايةمذهسبيلفيويحتسلممعةولاله،مصلحةللاقومه،لهداية

عامأ.حمشنإلأسنةألصواستكبلىواستهزاءإعراصمنيحتمل

إلىسقومهيأخذفنجدهالطويل.النبيلجهاث@فيلوحمعونمضي

استهتوهممنيعبوهوحولهم،مىالكونوفيأنصهمفيا@هآيك

معأدبهمرسؤ
الاستهتار:فلثعليهموينكرال@ه،

أطوارا؟،.خلقكموقدوقلرا؟د@هترجونلالكم@ما

اأمرتكونأفىبدلاالرماد@لكفينوحقوملهايحا@التيوالأطوار

الرمادفلثفيالقومأولئكيملكمئامدلرلاتهااحديكودأنأوبدركونه،

ميثر،وقعنفوسمفيلهيكونأنبهتدكيرهم@راءمنليرج@ايدرك@صأن

منالجنينيةالأطوارأثهاالممسرينأكثرعليهوالذيالاستجابة.إلىيقولمحصم

يمكنوهذاالكامل..الخلقإلىالهيكلإلىالمضعةإلىالعلقةإلىالنطمة

الأرحامفياكمالهاقلتسقطالتيالأجئةلأدلهم.ذكرإفاالقوميدركه@د

عنفكرةتعطيهمأنيمكى
الآية.هذهمدل@لاتأحدوهذاالأطوار.هذه

@مره@رلليالجنينأنمنالأجة.علميقولهمامدلىلهايكونأنويمكن
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فالجنينيمثلالحملمنلترةلعدثثمالراحدة،الخليةحيهانيثبه

حيهانشكلثئممثي.حيوانشكليأخذثئمالخلاباالمتعددالحيوان

نوح.قوماكإصأبعدصوهذاالإنسني..المخلوقشكلثم
فقد

هذايكونوقدجداحدياهذاكت
اخرموضعفيتعالىقولهلهو

@الخالقينئحسنالههفتباركخر7خلقاأنثلناه)ئتمالجنين.أطوارذكربعد

1لمؤمنوداأ 40)

تتكن@ئنمئخرىمدل@لاتلهماتكودقدود@كالنصهذاأنكما

ولا@قيدهما..بعد.للعلم

عليهموألكرأنمسهم،فيالنطرإلىقومهلوحوخهفقدحالأيةوعلى
@

أنفسهمفييسئحرونلافلكبعدهمثمأطحارا،خلقهماللهيكودأن
ماوأنكرأعجبوهذاالديللحليلتوقيرأ

مخلوق!منيقع

كذلك
المفتوح:الكونكتا@إلىوجههم

ال@هخلقيهفتروائلمأ
نوبرفيهنالقمروجعلطباقأ؟سملى@تسغ

ا

سر@جأ؟أ..اثم@وجعل

المروضبهتقولمئالفيحصرهايمكنلاالغوالمئماوات

قومهنوحوجهإئمامجردكلهافهيلالكون.التعري@فيالعلمية

وفيهننورالقمرفيهنطباق.سغأنهاالله-عئمهكماو@خبرهم-السماءإلى

اسمعليهيطلقماويرونالشص@،ويرونالقمريرونوهمسراجالمس
مطلوبافلكيك@فلمهو؟ماأماالأزرق.اللونالفصاء@وهذاوهوالماء.

يحزمولممنهم.
فيثيءاليمإلى@حد

هذا

الخلائقهذهصراءفيماوالتدلرالتطلعلإثلىةيكفيالتوجيهوهذا

التوجيه.فلكسالمقصيهووهذابدعة..قدرةمىالهائلة

عادئم
إليهاوع@تهمالأرضمننشأتهمفيالنظرإلىق@مهف@هنوح

افىضمنأنبتكموال@هبالبعط:إمنهابخرلمجهمحفيقةلهمليقرربالمرت
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عنو@لتيىإخر@جأ!ويخرجكمفهايعيدكمثئمنباتأ،
الإنادسنثأة

ضتىصورفيالقرآنفييكرروهوعجبتع@يرلالإنبكالأرض

إلأيخرجلانجثوالذيرنجهبدفننباتهيخرجالطيب)والبددتعالى:كقله

5الأعراف1نكدا( 8

فييشروهو
ثفةيقرنكماكثأةالنلمىنثأةإلىهذا

فيسيهمايحمعالححسورة@ميمتفرقة.م@اصعفيالبدبت@ةالإلساد

فيقول.البعثحفيتةعلىالبرهنةصددفيواحدةآية

ئثم@تر@منخلقنهمفإناالبثمنريبفيكتمإنالناسأيهايا@
من

مشثمنطفة
فيونقرلكملنبينمخنقة،وكيرمخنقةمضغةمنثثمعلقة

ئئدكم،لتبلغواثنمطفلا،نخرجكمثمممىأجلإلىنثاءماافىحام
شثا.علمبعديعلملالكيالعمرأرذلإلىبردمنومنكميوفىمنومنكم

كلمنوأنبتتوربتاقرتال@اءعيهاأنزلنافإفاهامدة،الأرضوترى

..@بهحزوخ

فيمقا@كرتقريباالحي@يةةالطأطواريدكر@المؤمون"سورةوفي

بعدها:ويجيءالحجسورة

وهكذا.وئ@ناللا@.نخبلمنجتاتبهلكمفأنثأنا،

اصوللي@بالىحدةتوحيفهيرب.ولاالنظرتستدعيظاهرةوهي
النككفةالأرضالإنسادسثفةوأنالأرض،وجهعلىالحياة

ص

مننباتدهووينمو،يتغدىالأوليةعناصرهاومنيتكود.الأوليةعناصرها

ساللون@لكالنباتوهبكماالحياةمناللونهذااقهوهبهنباتها.

سيرضعوكلاهماالأرض،نتاجمنوكلاهماالحياة.
الأم!هده

بالأرضلعلاقهحياحممياتصوراالمؤمنفيالإيمانل@ءوكدلك

قالأتهالث@عور.حيويةوفيهالعلمدقةفيهنصرراوبالأحياء.
الحقيقةعلى3

الفربدة.القرآنيةالمعرفةميزةوهذهالضمير.في@لحية
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شرى.مرةجولهابلىيعثونالأرضمنشواالذيىوالناس

يعيدهم
ذراتهمونندمجبترشها،رفاتهمفيختلطمنها.أنشهمكماإليهااثه

امنهاينبتياأنقبلمىفيهاكانواكمافوانها،في
خلقهمالذييخرجهمئم

وينشهممرة،أول
تستدعيلايسيرةسهلةمسألةأولأنبتهمك@ا

منإليهاالإنسانينظرحي@لحظة،عدهاالتوقف
يعرضهاالتيالزاويةهذه

منها!القرآن

يدقلوبهملتستثعبرالحقيقةهذهإلىقومهوتجهاللام-عليهونوح-

اك
مىتنبتهموهي

ئئم@حرى.مرةفيهاتعيد@وهينباتا،الأرصهده

تتوقع
وهيحا@ها،وتحبالأخرىالن@ة

وبهذهاليسربهذاكائنة

جدلا!تقبللاالتيالبداهةساطةالبساطة.

لهمالحياةتيسيرفيعليهمافهإلى@عمةقومهفلوبنوحوخهو@خيرا

حياتهم:وطرائقوانتقالهمومعاشهملسيرهموتدللاالأرضهذهعلى

فجاجا@.سبلامنهالتسلكواباطا،الأرضلكمجعلد@ه)و@

مر@جهةتياجههموبدراكهمماهدتهممئالقريبةالحممةوهذه

و)نذ@ره.نوحصوتمنيفرونكالواكمامنهابطكود@لمرارولاكاملة،

عرهالهمجعلقدحبالهاحتىممهدة-مبسوطةإلهمبالقيلىالأرصلهذه

ودروبهاسبلهاوفيأولى.ببمنسولهافيجعلكماولجاجا،ثووبا

يسرفيويتعايثونال@ه،فضلمنويبتغونوينتقلون،ويركونيمون

والأرز@ق.للمنافعوتبا@ل

إلىحاجةبدونلهمالمشاهدةالحقيقةهذهيدركرنكطواوهم
علىوجه@متحكماليالوامي@بهابدرسونعويصة،علميةدراسات
منعلما@ثوكالإنسانزادوكئمافيها.الحياةلهموتيرالأرض،هذه

هذه

بعبدةوآفاقاجديدةجهاتالحقيقة

نبههافيفاسني@ذلولأ@لأرضلكمجعل@عو@فمىنعالى.نولهعد@لملكمررةفى@حع(1)

ث@ك@6،سحلدثى@لطح@،@لتر!@ل!@رزتمنوكلوا
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الألوهيةحقيقةبيانفيقومهمعازرم-عليهلوح-يمصيوهكذا

مطاهرأحدلكلتظهر@يهاالمالك.ملكضفيجولةفيالقلوبفيلتستقر

إلىيوحههمبقيدهالاالتيوللفدرةالملك،فيالمتصردةالهيمنة

والأرض..الماو@تفيال@ه،خلق

العلمك@كماونظامه-الكونهذاطبيعةشيئأصيعر@والذي
لاالكونروعةولك@والذمرل.الدفىيدركهنها-جوانبعنالحديط

علىالقدرةأودعهمأنالرعلىاتهنعمةفمنالعلمهذاإلىتحتاج

معالخاوب
هداإيقاعكيتلقىلالقل@ثوالتأملالنظربمجردالكونهذا

معيتحو@ثمويثرت.يتفتححينمبلثراتلقياالجميلالهائلالكون

شيئاوبلىصاثهبفكرهيعلمانقبلالحي؟معالحيتحاوبالايقاعاتهذه

عن
العجبب.الهائلالخلقهذا

فيالنظرإلىالناساللهيكلثمومن
مئاهدهتمليوالىالكرن،هذا

تخا@عصر.كلوفيحمبعأ،الناستخاطباقهرسل@ن@ل@وعجائبه.

البحلىورائدالمدينةساكىتخاهكماالصحراء.وساكنالعالةساكن

الفلكيالعالمتحاطبكماحردا،يحطولميقرألمالذيالامىتخاطب

يصلهمايحدمؤلاءواحدسوكلسحاء.@لنظريوالعالمالطجيوالعالم

فيلثروماالكون،بهذا
والتاع.والاستجالةالتأملقله

والأرص..@السحلى@خلقنيممنلةالألوبةحقيقةنوحعرضلقد

نورأ،نجهنالقمروجعلطباقا،@سماو@سبعوخلقأطحارا.الإنسانوخلق

و)لاءبليا،وعر@تهالأرضمنالإنادولأةسر@جا،@لشمسوجعل

واعناب..نخيلمنالجئات

منلدبميكىلمالواضحة،البيانكبهذهالمخاطبي@نوحقومإن

اقعةالحقيقةولكنالقليل.إلأوالأرضطالماو@ليبماالعلميةالمعرفة

هيإليها،أشرناالتي
وبينالثريةالفطرةلينأن

فيهنعيثىالذيالكونهذا
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وتستيقط-تتفتححي@الكون-لهذاتسمعالفطرةهدهوأناعيةخميةلعة

وتسسع
الكير!مه

المنحرف:والردالقبيحةالمواجهة

دعالقد
وتركوالصراعةبالثكروافر@ثهوحدهاللهعاثةإلىقرمهنوح

ما
روحلكنالباطلة.الموروثكعبادةمنعليههم

والتقليدالضلال

طريقيرفهاأدعليهمأبتقومهسالمستكبرينالمعالدي@علىالمتسلطة

)كذبتلرجائه..تنقدولملدعهته.نصغللمقلوبهم.وتححرتالهداية.

انوحقوبم
1الشعراء؟@@تمون؟ألانوح@خوهملهمقالإذالمرسلين. 0

5-

هده
الأليقوكانوهو@خوهم-قحمه-فيهاكذب@التيلوحدعهةهي

لمقومهولكنوالتصدين.والإيمانوالاطمئ@انالمةالم@إلىتقودأدلالأخهة

@لالهم:أفال@@نوحئخيهملدعرةقلوبهمتلىولمالصلة،لهذهيأبهحا

وخين!اللهحوفقلربكموتستشعرفيه؟أشمماعاتجةوتحالون@تتقون؟

للحفيقةالإنكارعاقبةوتخافود(23المؤمنون:أتتقون،)أنلا

ماوتستثمعرونجميعأ؟الحقئقعلبهاتقحمالتيالألومية-حفيقةالأولى-

@ستحقاقمنالتجئنيبعقبوماالاهر،الحقعلىتجنمنإلكارهافي

للعذ@
الألم؟@

فرعونعناقهقالفهكذاالقرآن.فيمطرداققوىإلىالوجيهومدا

قالوهكذالقومه.نوحقالوهكذابليهم.@لتوجهيكلفهوهولمومىوفومه

1أ@لشعراء:@ين،رسوللكمإئيةنوح:بعدمنلقومهرسولكل 0

لا7،

كلفهمشاشيئالىيخقصشيئايزيدولايفى،ولايخدعولايخون
من

@لتبليغ.

الثعراء:أوئطيعونأاته@ائقوابتقوى@ثهتذكيرهم@لىنوحويعي
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ليويحدث@ا8،
لهاويستجيشتعال@،اتهإلىوينسبهاالمرة،هذه

واقليم.الطاعةإلىقلوبهم

لدعوتهمأربم@فيهالهفماوأعراصها،الدنيالاحيةم@يطمئنهمثتم

ربسأجرهيطلبفهوإليه،هدايتهمحزاء@حرامنهميطلصوماالله،إلى

إلأئجرقيإنئجرمنعليهألكمئ@)وماالناس.دعهةكلفهالذيالاس

1العراء0901،أ@وأطيعونال@هفاتقواالعالمين.ربعلى 1

للدعيةصر@ريأثائماكادأتهيبدوالأحرطلبعدمعلىالتهوهدا

م@الأ@يادورجالالكهادفيالنلمىعهدهمقالهاتمييراالصحيحة،

المنحردون@رجالالكهةكانوقدالعباد.أمهاللسلصالدي@استعلال

دعاتها@كارا@فةاللهدعوةفاماالأساليب.لىللأمهالالتزارمصدردائحا

العالمي@ر@علىف@رهمالهدى.علىأحرايطلودلامتحرثين،داثمأ

لاجةساطمئانهملعدوالطاعة،التقرىطل@عليهميكرروها

المنحرلي@أستقالكادفكيف@وئطيعوناته)فاتقواوالاستغلال.الأجر

الممجمة؟الواصحةالخالصةالدعئلهذهلوحقوممنالضالين

الاعرا@:أ!9مينضح@نراكإناةقيمهمنالملأقال@

6

إبراميم!@ي@صورجعصبأ،إئهطحالمحتدالحربمثركوقال

هوالهدىإلىيدعوهمنيحسبأنالضلالم@الضاليبلغوهكذا

هكداالفطر!..ليالحسخيسلغلعد@االوقحالتمجحيلعهكذابلالصال!

ماالهوى،ويحكمالضوالط،وتبطلالموازين،تنقب
لي@الحيرادأند@م

يميل.ولاينحرفلا@لذياللهميزادهو

تسميهمإثهاالمحه؟بهدىالمهتدينعناليومالجاهليةتقولوماذا

إلىيهتديمىأحلوالقوللالرصىويرحعمهميهتديمنالصاتين،

بالحاهلجةتتمرغالذيالوحلوإلىالكريه،المستنقع
ا
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لاالتيللمتاةاليومالحاهليةتقولومادا
ومادأ3لحمهاعنتكش@

هداترلعهماتسميإتهاادحيص؟اللحميستقدرالديللقىتقول

الحاهليةوتحاولوريفية!ه@أوج@وتخلفأ"رجعية"وتطوهماوسطا@تهما

تملكهمابكل
ولظافتهماترفعهماتغرقأروالإعلامالتوحيهوسائلمن

تقولوماذاالكريه!المستقعفيبتتمرغالذيالوحلفيوتطهرهحا

اهتماماتهترتفعلمنالجاهلية
الأفلاموجنونالكرة،ملىيكخونعن

والملاهي؟الملىعةوالحفلاتالرقصجنورإله؟وماوالتلبفزبونويلسيما
والثقالة!المرونةوتقصهلفسه،علىومغلقجامدلما.إئه"عه:تقولإنها

تفاهةإلىتجرهأنوتحاول
فيهايخفقمن

والطروف..الأشكالإلأتتغيرفلاهيالجاهليةإن

وغشبهمالرسول،دعئفيوالتفكرالتدبرعنعقولهمالقومعطللقد

ئجهزةوتعطلتعقولهم،وتجمدتقلوبهم،فاشغلقتالروحي،
يعمهون..عمى@لضلالديفهمالفطرةفيوالتلقيالاستق@ال

دعوتهحقيقةعنلهمويكشفالضلال،نفسهعننوحو@نفي

العالمينربمنرسولهرإنماوأهمائه.@وهامهمنيدعهالمفهوومنبعها،

فهويعلمون.لامااللهمنويعلمواثمانةالنصحومعهاالرسالة.لهميحمل

وهمبه،موصولوهولفسه،فييجده
محجربون:عه

العالمين.رتمنرسولونكيفلالة،يريقومياقال:،

نعلمون،لاماال@همنوأعلملكم،وأنصحري،رسالاتأبلغكم
2،..6،16لأعرات:اأ

رسالةيحملهبينهم،منالئرمنرسولأاللهيختارأنعجبوافكأثما

الاخرون،يجدهلارلهعنعلمانفسهفيالرسولهذايجدو@نقومه،إلى

ةالاختيارهذايختاروالم@لذين

ئن@وعجبتمأ
لينذركم،فكمرجلعلىربكممنذكرجم
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.(63اف:لأعرااله@1ححون؟ترولعئكموتقوا،

كلهتألهالإلاليالكائ@فهداالاختيارهدافيع@مىوما

م@طيعتهفيركبصمادردهويتصلكلها،العوالممعيتعاملإئه

اتهاحتلىلإذاروحه.م@فيها@هلفخة
حيتأعلموأ@هرسوله-@يهمم@

إمكالةم@يهانهليأوثح@ماعه،المحتلىهذايتلقىلإئمارسالته-يجعل

لهالدياللطيفالسرسذلكعه،والتلقيلهالاتصال

والديالإنساد،معى

التكوينالعجب@الكاثنلهذاالحلويالتكريمماطهو

عرنوحلهمويكشف
الرسالة.هدف

.@حمونترولعلكمولتتقوا،)يخذركم،

الهايةفيليطمرواالتتوى،دمثلكلرالفلر@قحريكالإنذار@هو

هداإلأهد@،ولامصلحة،ولالوح،صراء@لثشيءولاا@ه.لرحمة

النبيلالساميالهدف

ريتدلروولاالرسول،دعيةيناقتودلاالكفلىمنقومهكبراءولكن

تأشخاصهمالمتعلقةالضبفةالنظرةمنالتحلصيستطيعوفىولاشوامدها
يدعوهم،الديالرحلوبثسخص

دينطروالديالطليقالافقإلىيرتفعونلا

@ال!والذو@تالأشخاصعىمجرثةالصخمةالحقيقةتلدإلىمنه
هم

ماكللهاولشهدالوجي.عيهايقهمالتيالبهرىالحقيقةيتركون
لي

ةنوحشخصعنليتحدئواالوجو@

ئنيريدمثلكملرإلأهذاماقومه:منكفرواالملأ@لذينفقالة

.(24أ@لمؤمنون:عيكمأليتف@

من
ة،الدعوةتلكإلىالقومنظر@لصعيرةالضيقةالز@ويةهذه

الضئبلة@لصغبرةوثواتهمحقبقنهاةليرواولاطيعقاليدركماكنرا@ذنفما

تلوبهملينحائلاوتقفعصرها،عليهموتعميج@مرها،عنهمتحجب

نهمرجلقضيةنظرهمفيكلهافإذا@لقضيةوبينها؟
شيءفييفترقلا
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سزلتهم!دوقمنزلةلصهيحعلوأرعل@هم،يتفصلأنيريدعهم،

عننوحلردالصعيرالدلاعهمفيوهم
يعملأثهيتيصموناليلة

الدفاعهمفيالرسالة.لدعوىإليهاوي@حسللها،
ير@ودلاالصعيرهذا

وير@صونمنهاثهمالتيالإنسانية@صلير@ونللوحده،نوح@صل

يكنإنالثر،م@رسولآاقهيرسلأدويستكثرونةالجنىلهداافهتكريم

ةسلابدصلا

ئك@.لأنزل*ا@ته)ولوشاء

تصلالتيالعلويةالممحةتلكأرواحهملييحدودلاأ@هم@لك

الفيصفلكيتلقونالتريةم@المحتاري@وتحعلةالأعلىلالملأالر

مصدرهإلى@يهدولهمالتر،م@@همبح@إلىويحملونهويطيقونه،العلوي

المتدلر.العقلإلىلاالمألوفةالوابقإلىالأمريحيلود

2المؤمونأ@الاولينآبائنافيبهذاسمعنا)ما 40)..

هذاومثل
بقع

وحريةالفكرحركةعلىالتقلبدبطمسعندمادائما

ماالناسيتدبزللاالقلب.
ضؤعلىليهتدواالقضايا،سايديهمبينهو

صالحاضيركامفييبحترنهمإنماعليهاماشرحكمإلىالواقع

اففةر@االسابقةمذهيحدوالمفإنإليها.يدون@@سالقةإ

يكونأديمكنمرةكانماأنالخامدةالحاحدةالجماعاتهده

الحيافتجمدوهكذايكون!أنيمك@لافإئهيكنلمالذيفأفاثالية.

!@الأؤلين)أبائنامىمعينجيلعدخطاها،وتتسمرحركتها،وتقف

التحرردعاةينهمودهمإئمامتحجرود،حامدونأتهميدركونليتهمويا

قلولهمبينوالتخليةوالتفكر،التدلرإلىيدعونهموهملالحونوالانطلاق
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لالتححالدعئهدهيتلقودهمدإداالوحيفيالناطقةالايمادودلائل
لاوا

أ@حينحتىبهفتربصواجنة،بهرجلإلآهو

1 2

إلحاحهومندعوته،ومنمه،ويريحكمالموت،يأخدهأنإلى

الجديد!لالقولعليكم

اوتمالثالجحو@وأوغلما@يالبعيد،الضلالفينوحقومويمضي

بعصهموظاهرالعالحيى،ربرسولعلى
وتسفيهلهألاستهزاءعلىسعضا

رأيه.

نراكومامثلنا،رآدالأنراكماةقومهمنكفرواالذينالملأ)فقال

بلفضل،منعلينالكمنرىوماالرئي،باس@رانناهمالذينإلآاتبعك

..(27أهي:@كاذبيننطكم

الغبيوالاممالفاتها،والكبرياءداتها،والاتهامكداتها،الهات

المتعافي!الجاهل
الثريالخس@دالبثر:جهالنفوسفيوقرت@لتيالشهةإئها

آخر.محلوق@وملكفليحملهارمالةتك@فإنالله،رسالةححلمناصغر

عدممصدرهاجاهلة،شبهةومي
فياللهاستحلفهالذيالمخلوقبهذاالثقة

هذافيقد@ردع@لخالقيكونئدبدلاضخمة،خطرةوطمةوهيلىضه،

منيكافئهاماالإنسان
أنعلىالقدرةجسهفيو@وعوالطاقة،@الاستعد@

لمااعلموهولهم،اللهباخيلىالرسالة،لحملمهيونأفر@دبينهمنبكون

عمومه.فيالجىهذاخصائصص@لخاصكيانهمفي@ودع

كذلك.جاهلةاخرئوشبهة
ير

لافلمرسولا،يختلىكاد@لنهبناأئه

@هؤلاء@لملأ@لكبر@بينمنيكون

وهيم@لعالين؟@لمتملطينتومهم،في
@جلها@ستحقمنو@لتي@لإنني،لهذا@لمخلوقالحقيقيةبالقيمجهل
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فيبخصصيتهاللهرصالةحملواستحقبعمومه،الأرضفيالخلالة

فياستطالةلىجاه@ولماللهاعلافةلاالقيموهذهصفوده.@يالمختلىب@

الأعلى،بالملأللاتصالواستعدادهاالنفس،صميمفيهيإتماالأرص،

برفيهاسحا
علىوصبرللأمانةواحتمالالتلقي،علىوقدرةوتفتحصفاء

وهيالكريمة..البوةصماتآخرإلىإبلاكها..علىومقدرةأدائها
صفات

استعلاء!أوأوجاهبماللهاعلاقةلا

نوح،قمالملأسولكى
مكاشهمتعميهمنبيكلقممنكالملأ

لاختصاصمبررايدركونفلاالعلولة،الحصائصهدهرؤيةصالدنيملة

لأمثالهمفهيكانتفإنلر.تكونلازعمهمديوهيبالرسالة.الرسل

الأرض!فيالعالينالوجهاءمن

مثناال@بثراإلأنراكوماالال@

فأ@الاخرىأماواحدة.هده
ة@ى

الرئي،!!باديأراننا،همإلأ@ئذيناتبعدنراكوما،

إلىالكب@راء@ائمأينظركما..4أرافط9الاسمنالفقراءبسمونومم

السابقين@لرسلأتباعهمواولخكوالسلطان!الماليؤتوالمالذينالآخرين

صتحرر@لناسالتيللدعيةالاسنجابةإلىأقرببفطرتهملأئهمغالبأ؟

ولأنالأعلياءعلىعالقاهرواحدبإلهالقلوبوتصل@،للكبر@العب@ية

عنوالمظا@رالمصالحتعوقهاو@والترف،البطريفسدهالمفطرتهم

مكانةعليهمتمميعأنا@هفيالعقيدةمنيحافونلاولأئهمالاستجابة؟

صورها.شتىفيالوثنيةللخرافاتواستعباث@االجماهيرلغفلةمسروقة

للأشخاصوالاتبحوالطاعةوالعبوديةالدينين@الوثنيةصورو@ول

@نوحبدفرسالاتشربك.دونوحدهثهكلهبهذاالاتجاهبدلاص@لزائلة

ثمومىأرضكلوفيطوركلديللبشرالحقيقيةالتحربرحركاتهي
تشوياويحاولونعها@لجماهير؟ويصدونثاثمأ،الطغاةيقلىمهاكان

والتنفير.لتشول@التهملرإليهاالدعاةواتهام
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مكروراعتراضوهوعجيب..باعتر@ضنوحعلىالقوماطلعوهكذا

@؟الأرفلونوائبكلكأنؤمنقالوا:رسرل:أكلمعالبشريةفي

أ

كماالفقراء-بالأر@لب@يعنور
الرسلإلىاسما@قودو@تقدم-

لاوالاشسلام.الإيمانوالىوالرسالات،
باءكبرالهدىصيصدهم

مكانهأووصعأومصلحةعلىحوتولافلىغة،
الملبونفهمثئموم@

فتقعدالكبراءالملأسأثا@السابقون
بهموتقحدكبرياؤهم،لهم

المشمدةالمزيفة،الأوضاععلىالقائمةمصالحهم،
الأوهامم@

أريأنمودالهايةفىهمثمثوبتلجسالنيوالأساطير،
يس@@هم

كلها،الزائفةالقيمتمقطتالنلس،م@بالجماهيرالخالصالتوحيد

قومأتر@عواحدةقيمةالصالحوالعملالإيمادقبمةو@حدةقيمةونرنفع

القويمواللوكالعقيدةميرانهوواحدبميزاناخري@..وتخفض

أنواذعمارايه.وتسميهلهالاستهراءفينوحعلىالقومتظاهرلقد

طغامم@الأرارزهماتبعوهالذي@أنم@على@لكئمطولي@باطلةدعحته

لكاستمعحاراجح.عقلولالاصج،فكرعندهميىالذينالنلى

ايفكروأردونلكوآمنهالأسرعماوهلة-لأولئيالر@ي-باثيفأعجبهم

وفئةالأشرافطبقةنص-لكناتقولماحقأكانولوالحقيقة.فيوينظروا

@ر@ير@جحعقلأصحابلأننايخه،واتبفاكبك.آمنمنأولالأكبر-

ظاهره.فيبالنظرلاحقيقته.فيالتأملالأمر@عدنأخذسديد.

وفالواالمراوعة،فيوأمد@االحدل،فيالقوملبئلقدولعد

باديأر@ذلناهمالذينإلأاتبعكنر@كوماأ

ثائماتوجهكذلدتهمةوهذهتفكير..ولاترودون@ي
الملأمن

وسالدعتر.اتباعفيتمكرولاتتروىلاإنهاالمؤمني@..لجموعالعالن

لاونهحها،ينهج@اأناءييقرلاواندفاعها،اتباعهافيمتهمةفهيثثم
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يؤمنواانلالكبراءبنابليقفمايؤمون،الأراولكانلإذاطريقها.بسلكواأن

يؤمنون!الأرا@ليدعوأدولاط،الأرا@إيماد

ال@فضلمنعلينالكمنرى)وما

فضلمنعلينالكمنرىماالأرافط!صتمعيهلمنالداعييدمجون

خيرامعكمماكانفلولالصواب.أعرتأوالهدى،ألىاقربيجعلكم

بذلكالاموريقيسونوهمإليه!أشمتسبقوناولمإليه،لاهتديناوحابأ

بالجاه،والفهمبالمال،الففلقيلمىعه،.تحدثناالذيالخاطىءالقيلم@

السلطانوفىأفهم.الحاهوذوأفصل.المالفذوبالسلطان..والمعردة

ثائماتسودالتيالقيموتلكالمفاهيم
التوحيدعقيدةتغيبحين

والىالجاهلية،عهودإلىالثريةفترتدآثلىها،تضعصأوالمجتمع،ص

الحضلىةسثوبفيبدتوإدالكثيرة.صورهامنصورةفيالوثنيةتقاليد

وهيثيبالما@ي@
الميممنتصعرلأتهاشك،غيرسللبشريةانتكاسة

الرسالةونلقىالأرض،فيالحلافةواستحقإلسانا،الإنسادصارلهاالتي

ةالسماءمن
الفيزيقية!العضليةالحيوانيةإلىأقر@قيمإلىبهوترجع

كاذبينأ.نطكم)بل

علىولكنهموأتباعه.الرسملوجهفيبهايقدفونالأحيرةالتهمةوهي

9طبقتهمطريقة @للائقالتحفظاسلوبفييلقونها.."الأرستفراطية0

منوالاتجاهالقولفيالجازمالقنلأننطكم!،)بلبالأرصتفراطا!"

@لمفكرونالساثةعنهايترفعاليالر@ي-باقيالمندلعة-الجماهيرطبيعة
لمتحفظون!ا

عبد@ى@لك!!!@رزدسلدحله.بفمى@لرجل@يم@ثصبريهة@لتعت@ليلاقي@ي(1)

1ا@فسلمبرعم@لي@لرقخى@يعلى@لمالممى@يركاتطعى@ل@نيما@لجاميهوموحة
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الجيوبالمليثةالطبقةلهذهلوح،عهدمنالقكررالنمهغإئه
والأفخغ!!الأو@جالمنتفخةالمدعيةالمتعاظمةالقلبم،الفوغة

ومودة:وسماحةتلطف

دويتلقى

فيوالامتكبار،والإعر@صالانهامالمنملام-عليهوح-
بهزإلىواطمئنالهبه،حدالذقيبالحقثفتهوفياستعلائهوفيالنبيسماحة

يتمشعوره.*فيمهجهواستقامةأمامهطريقهوصوحوفيةأرسلهالذي

يتهمولاضتيا،كحا
يدعيولااتهمحا،كما

يحلعأنيحاولولاادعوا،كحا
طيعتها.عيرشيئأرسالهعلىولاحقيقتهغيرمظهرأعلى@فسه

منرحمةوأتفيريي،منيةعلىكتإنأرأبتمقومياقال:إ

.(28أهح:كلرهون؟،لهاوأتمأئلزمكموهاعليكم.فغئيتكده

إليهمنمسهولسبةإليه،وستهمشدائهموم@ةسماحةفيقيمأ..@يا

@تقولون:تعترضونإلكم
إدرأيكميكودفماثلنا@بثراإلآنراكما

اتصالعلىكت
حاصيةوهيشعوري.فيمستيقنسفسيفيلينبربي،

منرحمةآتانياثهكانو)نتوهبوها.لم
آتانيأوللرسالة،لاختيلىيعده

ماعظيمة-شكولارحمةوهذهالرسالة-حملبهأمخقماالخصائصمن

متهئئينغيرلأئكمعماية،خفاءعيكمفخفيتوتلكهذهكانت@نرأيكم

)أنلزمكموما؟،لرؤيتها.البصائرمفتهيوغيرلإثواكها،
ليكانماإته(1)

!@كارهونلها)وأنتمبهاوالإيمادلهاالإذعانالزمكمأنبمستطيعأناوما

تلطفوهكذا
و)ئلىةوحدانهمولمسأنظلىهمتوحيهفينوح

حاء(1)
لي

@لط@ن@ليا@لنمئ@لصل.@ي@لؤآده@ي@لصر@ليكند.ا
لي

آر

ند
كاملةعررةلحرله3بر

@س
لوحفطحكايةتلو@نك@فته

@لرمكمرماا@1

وخد@عصها@لى@لطقثيز@ل@مدهكللإث@لححو@جر@هتصور@لكلمةمده@نلح@

@ررد3رويخدود@لهلكرمود،ما@لكلرمدحكا@دصحسص،
ا

مىلودمايدوو@

من@تمتى@كللى
@للطةمى@لفصاحةر@رفع@لالامربةكة@ل@
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دها@ييغفلودالتيوالخصاثصعليهم،الحفيةالقيملإثواكح@سيتهم

اهرالطرإلىمركولالي@الأمربأرويبصرهملها:والاختيلىالرسالةأمر

القويم.العظيمالمجدالهميقررداتهالوقتوليبها.يقيسونالتيالسطحية

والسلطانبالقهرلاوالتدبر،بالنطروالاقاعالعقبدففيالاخلرمبدأ

اوالاستعلاء

دبطارأناوماالله،علىإلأئجريإنمالا،عليهأسألكملاقوموبا@

..(29أهي:@تجهلونقوماأراكمولكئيربهمملاقوإفهمآفوا،الذين

قدأراف@تدعحنهمالذي@إنقوميا
عندليولي@فآمنوا،دعوتهم

حفياأكونحنىالدعئ،علىمالأأطلبلاإتنييؤمنحا.أنالأالاس

عنيستغنومنسهاء..عنديكلهملالناسبالمقراء،حفيغيربالأئرياء

والأيخاء.المقراءعندهيتساوىالناسمال

علىإلأ@جري)إن

سياه.@وروحدهعليه

آمنوا،..الذينبطلىدأنا)وما

سو@فهم
حتىحوله،صبطرث@ملهلؤحواأوطلبهاأتهيمالردهذا

أنأولالأراف@،عندهيلتقواأنيشكمونلأنهمبه،الايمادفيهميفكروا

مني.يكورلافهذابطلىث@م،لتو@حد!-طريقعلىوإئاهميكونوا
لقد

لي.لااللهإلىفلكبعدوامرممآمنها

نجهلون،.قومائراكمولكنيربهم،..أملافو)إنهم

دثه..@يزانفيالنلىبهايقدرالتيالحقيمةالقيمتجهلون

ال@ه.إلىكلهمالناسمردأدوتجهلون

منينصرنيمنقهمويخاأ
أهي:تذكرون؟ا@فلاطرثتهم.إن@ته@

3

@للاهناكوالأقرياء.@لضعفاءربوالأغنياء.@لفقراءربالله.
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المؤمونفهؤلاءالإيمارهوواحدصميرادويرنهمئحرىسقيماللسيقوم

@رعايته.اقهحمابةلي

منيعصمنيومن
المؤمي@علىودغيتسم@ارفي،أحللتأداإناطه

م@
عاثه-

المحهئرصلنيالتيالزائمةالأرضةالميموأقررتعليه-اكرموهم

لأتمعها؟لالاعذلها

ون؟،..نذكر)أفلا

القويمة؟السليمةالمطرةميزانيخهأشمماأناكموقد

اخصاصويحددةالئالتةالقيميقررالذيالحوابلوحيحيبهمثم

لتهوحسابهمالناسأمرويدعالرسول،

عل!
علميوماة)قاليعملونما

بطاردأناوماتشعرون.لوربيعلىإلأحسابهمإنيعملون؟كانوابما

1الشرأء:أ@ينننيرإلآأناإن@لمؤنين. 12-1 1 يقولودوالكراء.@5

فيتطاقولاالعلية،ترصيلاوأخلاقهمعاداتهمإنالفقراء:علىداثما

@اللطيف!والذوقالمرهفالدى@ذ@الر@قيةالطبقةوساط

لهميقولوح

قلهعملهمفاثاآمنوا.وقدالإيمان.موىشيئأ.الناسإلىيطبلاإنه

الحندعلىويحريهمويقدره.يزنهالذيوهراللا،بلىلصركول

ترححالتيالحقةلالفبم@تشعرون)لوالصحيحهوافهوتقديروالئات.

والإنصاح:الإندارإلاوظيمتيوماالله.يرانني

مبين،.نذيرإلاأنا)إن

كلوطلاءوكلزحرتكلعرمحرديرورسالهشخصهلهميقدمنثم

منقيمة
لمررالنذكير،معرضفيلهميقدمهاالزائفةالعرضيةالقبمتلك

وتجرثهعها،بتخليهالظاهرية،القيمأمامهمويزدريالحقيقية،القيملهم

كماشاء@لرسالةفمن
@ذعا"بدونزخرف،بدونبفيمها،هي،

دنه.خالصةمجرثةإليهافيقدم

ك@.أهو:.@لله،خزائنعديلكم)ولا@ترل
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علىالقدرةأوالثراءفأدعي

.@الغببأعلمولا،

الرسالة.صلةعيربالتهصلةأوللرلييتقدرةفأذعي

ملد@..إنيأفول)ولا

أعيكم،فيلأرتمعظنكمفيالإنسايةصفةمنأعلىصمةفادعي

عليكم.بداتيلفسيوأ@ضل

يؤتبهملنأعبنكمتزدريلنذبنأفول)ولا
اله

العرضية.وقيمكمالأرصيلتقديركممايرةأولكريائكم،إرصاء

أنفسهمأ..فيبماأعلم)أد@ه

فيالرجاءوالىالتكريم،إلىيدعووظاهرهمظاهرهم،إلآليلليس

يؤتيهمأد
جرا..الله

1،..3أهود:@الطالمينلمنبذنإني@

مندعوىأيةاذعيتإن
جئتوقدللحقالظالمينالدعاوي.هده

غيرفئزلهملل@مىوالظاليىالله؟لغضبفأعرضهالنفسيوالطالمينأللغه،

الله.ألزلهمما

صاللام-عليهنوح-يميوهكدا
نفسه

زائفةفيمةككرصالهوعن

إليهمويتقدموالرسالة.الرسولفيقومهمنالملأيتطلبهامصطنعةهالةوكل
تلكمزيدصإلىتحتبعلاالتيالعطيمةحقيقتهاإلآصمجرلةلها

وير@السطجة.الأغر@ص
@

@يم
معوقوته،الحقنصاعة

روثهالقولسماحة

للامداها.علىخطةلألفهمويتخذواليولمجه@ا،المجرثةالحقيقةإلى

السيطة.وحقيقتهاالرصالةحبعلىاشرضاءمحلىلةولازيفولاملق

فيوثوياللداعية،نموذجاجميعا،ئجيالهاليالدعوةأصحا@فيحطي

ودونلتصوراتهم،استرضاء@ونالمحرد،لالحقاللطادأصحابمهاحهة

الرؤوس!معهاننحنيلاالتيالموثةمعلهم،مماثة

6 4



الأخير:التحدي

نوحقوممنالملأكانالحدهذاوعد
الحجةماهصةيئماص@قد

وأستكروالالإئم،العرةأحدتهمقدطقتهم-عا@ةعدىهم-فإفاؤبالحجة

يتركونهموإداوالمطريالعقليللبرهاديذعنهاوأنالححة،تعلمهمأن

التحدي:إلىالجدل

نوحيا)قالوا:
كنتإنتعدنابمافأتناجدالا،فابهرتجادينا،قد

كما.2ةأهودالصادقين،من

والخوفالقوفر@اءيرتديوالضعفالقدرة،ثوبيلبسالعحزإته

س
كنتإنتعدنابماثغأتناوالتحدي:الاستهالةشكليأخدالحقغلة

من

.@الصا@تين

نباليولسانصدقث،فل@ابهألذرتناالذيالأليم@العد@بناوأنزل

الكريم،البيسمتصوالحديالتكذيطهدايخرجهفلانوح

عهاعفلوااليالحقيقةإلى@رشاثملهم،الحقبيادعنيقعدهولا

الحقيقةهدهإلىوردهمأوعدهم،بمايأتيهمأنمهطلبهمليوجهلوها

وهي
طالعد@أئااللاغ،إلاعليهولررصول،سوىلي@أئه

الله،أمر@من

تأجيله،او@انعذ@تعجيلفيالمصلحةويقدركله،الأمريدبرالديوهو

رسولإتهيحولها..اويردهاانهويملكوماتنفذ..التيهيوسنته

وجمكليه
حتىالحقعنيكثمصأد

لالهو)بلاغهعنيقعدهفلاالأخيرة،اللحخلة

أتموماشاء،إن@لا@بهلجيكمإنحاقال.@ويخد:له:يكذبونهالقومئ@
يريد@ده@كانإنلكم-أنصحأنأردتإننصحي-ينفعكمولابمعجزين.

..(34ك@،أهرد:نرجعون@وبل!ربكمموينوبكم،@ن

الةمدهفإنبغوايتيم،تهلكماأنتقتضيافهسةكلتإنا@

عنسبصدكماللهلأنلا@لنصح.منلكمبدلتمهمايخكم،ستمضي
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أنتقتضياللهسنةيجعللأنفسكمتصرفكملأنولكىالنصح،@هذاالاشمح

فيدائمافأنتملكم،يمدرماينالكمأدع@لتهبمعحزينأنتموماتضلما،

م@لكممفرولاكلهلأمركموالمقدرالمدبروهوقبضته،
وحسابهلقائه

.@ترجعونوإليهرثكم@و

ومنطقهالواضحةبحجتهالسلام-عليهنوح-و@جههمأنفلفا

ماإلىلجأواوالبرهان،بالحجةالجدلفيالمضيعنوعحزواالمستقيم،

التهديدإلىلجأواالبرهاد.وخذلهالحجة،أعوزتهكلماالطغيانإليهيلذ

عندماومكان،زمانكلفيالطغاةعليهايحتمدالتيالغليظةالما@ي@بالقوة

ةالبرهانويعحزهمالحجة،تعورهم

،6

الشعراء:أ@المرجومينمنلتكيئننوحياتنتهلمئن)قالوا.

"

وسيلتهعنالصلالوكتالكالح،وجههالطغيادصوأسفر

لوحوعرفالغليظة،
الجهك،فيفواأسلقدتلين،لنالجاسيةالقلوبأن

تملأوالثقةالمؤمنالصابرالنبيتوخههناوالضلال..الحماقةفيوتوعلوا

بالحقويعتزيتحداهم،المتعالي@القمإلىومرسله..سجهبخالقهقلبه

يردقاموتهديىومكرهمبكيدهميحفلولمربه،منمبلترةالمستمد

لقدوالتدبي@،اثمرصاحبوهووحده،علبهوالتوكلسبحاله-اللهإلىالأمر

ثقةفيتحداهم
ةيقشوفيطمأنينةوفي

عليكمكبركانإنقوميالقومه.قالإذنوح،نبأعليهم)وانل
ثموشركاءكم،ئهركمفأجمعواتوكلت،ال@هفعلىا@هبآيكونذكيريمقامي

فماتوتيتمنف@تنظرون.ولاإلثياقضوانمغمة،عليكمأمركميكنلا

منممونأنوأمرتال@ه،علىإلأأجريإنأجر،منسألتك@

ومنفنخيناهفكنبوه
معه

الذينوأغرقناخلائف،وجعلناهمالفلك،في
ك@،.-71ةأيونس@المنذرينعاقبةكانكيففانظرباياتا،ا
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لوح:دعحةمىالأخيرةالحلقةإنها
الإنداربعدالأحير،التحديحلقة

سوالهدفواقكذيبالطويلوالتذكيرالطريل
هرالحقيقةتلد

وسالرسولوسحاةوحده،بالتهوالاستعانةالتحديإبراز
معه

وهم
قلة،

لهالمكذديروهلاك
وقهةكثرةوهم

قدالأمركانإننوح.ويقرل
تعححواثلمالصيقملعمنكمبلع

ومالألتماته.بايكلكموتذكيريلكم،ودعوتيليكمبقائيتتحملون

@هووحدهعليهالله.علىإلاأعتدلاطريقيفيماضوانانريدون

والأولباءالنصراء@ون

وشركامحم،.ئمركمفأجمعوا@

متضام@.أهتكموحذواوم@ارثه،أمركممصادروتدلروا

ال@.كنةعبكمأمركمبكنولاإ

يهل@لامقررأتقرمولهومانفوسكم،فيواصحاالموقفليكنبل

رجعةولافيهترددولاغموض،رلا

إلتي،..اقضواثمإ

كلهاالامورووزنالرويةبعددبرتم،وماثألياعتزمتممافنمذوا

نرددلاالذيو@لنصمبم

ون،..ئظرولاأ

اعتمالبهواستعد@دي،@كل@،والاستعد@للأهةنمهلرليولا

سياه.ثونوحدهاكعلى

يديهمالىءوهوإلأالقائليقرلهلاالديالفبر،الصربحالتحديإنه

سالوئوقكلووائققهته،من
نمسه،خصومهليغريعدته،

القرةسنو@@راءكاندمايهاجي!أنعلىالقول@بمئير@ويحرضهم

ة؟لعدوا

معهكانوماذا
جميعأ؟الأرصتوىس
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وتتصاءلالقوى،أمامهاتتصاعرالتيالقوةالإيمان.معهكاد

أولياعهيدعلاالدياتهوراعهوكادالتدلير.أمامهاويعحزالكثرة،أمامها

االشيطانلأولياء

الكبرىالقوةبمصدرصاححهيصلالديدلكوحدهبانهالإيمارإته

وليرغرورأ،التحديهدا@ليسديهومنديهلماالكودهداعلىالمسيطرة

للقوىالكبرىالحقيقيةالقوةتحديهوإتماالتحلىأ.ولي@@ورا،كدلك

الإيمانأصحا@أماموتتصاغرتتضاءلالتيالمانيةالهريلة

لينبعيو)نهالله..رسلفيحسنةشئالهماللهإلىالدع@ةوأصحا@

اقهعلىيتوكلهاأنلهمو)دتميض.لالثقةقلو@همتملىءأدلهم

كاد!أيآالطاغضوجهليوحده

عدهقصةيقصسمحالهوالحه
زمالهفيالطاغوتقوىيتحذىوهونوح

الصريحالواضحالتحديهذا

كونأنوأمرتا@ته.علىإلاأجريإنأجر.منسألتكمفماتونيتم@إن

@الملمينمن

أجراأسألكمكنتفمارشأنكم،فأنتموالتعدتم،عنيأعرصتملإد

ا@ت@..علىإلآأجريإنفيش@يكمأحريفيمقصرالهدايه،على

3ولن

حرحي
هدا

عقيدتي،عن
لتهكلهانمسيأسلمأنأمرت@قد

@ه@المسلمينمنكونأن)وأمرت

منأمرتعدماوألا

الأخير:الحسابوتقديمالكبيرالعليإلىالتوجه

الصراللهررقهالرسل،منالعزماوليم@اللام-عليهنوح-كان-

لهووشعةالأ،وطول
لي

مكثفقدحلمه
إلاسنةألفيدعوهمقيمه@ي

تتوقإساءاتهم،علىصابراسحرياتهم،امامصامدأثالأعاما،حبم
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الإيمان،بو@ثومهمتلوحأنويرجوثيهم،أملبلىقةإلىحي@كلنفه

وكمرأ.طعيالاإلأالأيامعلىاردا@وافماعليهم،علبتالشقوةولك@

عمىوأصبحما@ي
يسمعود.عماضئمولييمظرود،عما

سقئأشدقلولانوحدعوةوحدتلفد
ها

أولاءهم
نوحياتةلملئنقالوا:@العالمين.ربدعيةعنيةلمإفىيتحئكحوه

الوليإلىلوحتوحههاأ@المرجومينمنلتكونن
قوميإنربقال@للمؤمي@سحاهملحألاالذيالمريد،والاصرالحميد،

وبينهمينيفافتحكنبون
تحا

الشراءأال@المؤمنينمنمعيومنونجني

1 1،71 تلكإلىمفدااللأم-عليهلوح-يحدلمحيىوهكدا..(18

إلىتوخهوالأس،السحربةموثلاصيجدولمالمتححرهالجامدةالفلو@

هدالس@الصرفويطلبتكذبم@لقيهماإليهيشكووحدمارله

الاصرإلىوالثكوىالثولكنهقومهأنيعلموربهالتكديب..

الأخيرالحدليضعالأمرصاح@إلىالأمروردالنصفة،وطلبالمعين،

.@بماانصرنيرت)قال.والتكذيط.للحغي

واستكبراءإعراصستحملمايشكولربه،حسابهيقدمنوحوراح

يكادلالهالمستحيبيروعددعامأ.حمسشإلأصةأل@و@شهزاء..

وتزد@د!ترتفعالصلالعلىوالإصرارالإعراصوثرجةةبزيد

عادلقد
الو@حصهداكففهالديلرلهحسالهيقدمالمطا@لهايةلي

مايصفعادالثقبل!الحهدوذلكابخيل
وهويعنم.ورئهلافى.وماصغ

إلىالمطا@،نهايةفيالمتبالقبشكوىولكنهايعلمر،أنيعر@

الإيماد..حقيقةوالمؤمونوالرسلالألبياءإليهايكوالتيالوحيدةالجهة

إلى

إلأدعئييزدهمفلمونهارأ،ليلأفوميدعوتإئيرب

كلئايانيفرارأ،
وامتغثواأذانهم،فيأصابعهمجعلوالهمتغفردعوتهم

6 5



إنيثئمجهارا،دعوتهمإئيئماستكبرأ.واستكبرواوا،وأصرنيابهبم،

أنوحإسرارآ@لهمرتوأسرلهمأعلنت
59)..

ماهدا
حسابهيقدموهوربهعلىبعرضعادةقالماوهدالوحصع

ينقطع.لاالذيالداثالجهديصوروهوالطويل،1(الأمد@هايةالأيخير@ي

ونهارأثو.ليلاقوميدعوتإني@

دهميز)فلموالإصرار:الإعراضأماميشولايمترولايملولا

والحيافالوجودمصدرالله.إلىالداعيفراراصفرارآ@.إلأدعئي

على@جرايطبلاوهووالنور.الهدىومصدروالالاء،العمومصدر

لهمليغفراقهإلىيدعوهمممنالفرارالاهتداء!علىصريبةولاالسمح

والضلال!والمعصيةالإتمحريرةم@ويحلصهم

وتحئىمياجهة،و@جهمالداعيلأنالفرار،يستطيعيالملإذا

أسماعهم.إلىصوتهيصلأنكر@بدعوته،أسماعهمإلىليصلالفرصة

الاستجابةعلىواستكبرواالضلال،علىوأضرواألظلىهم،تقعأنوكرهها

كئما)وإنيوالهدى.الحقلصوت
أصابعهمجعلوالهملتغفردعوتهم

صورةوهياستكبرا@..واسنكبرواواوأصرثيابهمواستغثواآفانهم،

هموإصرارهمةإياهاليبلغهمفرصةكلونحينالدعئعلىالداعيةلإصرأر

ضعوفيتجرزالعنيدة.الثربةالطفولةملامحئناياهام@تبرزالصلال.على

سعب@أىص
رصي

يفرل@لب@ة،برملرحئب@ى@اطهرسرلتالتالصعه@ن@
3@نعكممللائة@بفولبار@،@عمبمرل3صثعتمل@يفولر@،بارشغلمكلك

@ىلالوئفهامحئد@ثموللك،نهدمىلاللدعر،@الاسعا@@ثولرد

@فةححنحممركدلكقرلهدملكشهبدأ،علبهمرسرلوسكود@لنع،دد@هبخهدود@

1ةأ@لىضهبئهعيكمربكود@لىسولصعلى@ن@ن@انكوسوسطأ 4،3

@لعدلو@لوسط

3)لرالإحادلىلحرلحهالو@لحىضرطعلىصححوإساثهحد،@ه@@أرر@
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يرسموالتعيربالثيا@والوحوهالرؤوسوسترالآذان،فيالأصابع
@كلمانه

يقولوهوالكامل،الطموليالعنادصورة
"

فيأصابعهم@جعلواإنهم

لاوآ@انهم@أذانهم
لأطرا@يدونهاهمإنماكاملة،أصالعهمتع

لييسدونهاولكهمالأصابع.
يجعلحاأديحاولودكأنمابالع،عنص

شاتا!إليهاالصوتتسربلعدمصماناآذانهمفيكلهاأصابعهم
صورةوهي

الكلإ!البشريةلأطفاللدائيةصورةأئهاوكماوالعا@للإصراركليظة

ومع
علىوالإصرارفرصة،كلوتحثئنالدعئعلىطالد@

ثثمتلىفلالدعحهفحهرالأسالي@كلالثلام-عليهنوح-اتغالمواجهة.

أعلنتإنيثنمجهارأ،دعيتهمإنيثم@تلىة:والإسرارالإعلادسي@زاوج

وليإسرارأ@.لهموأسررتلهم
الدليايخرفيأطمعهمكلهدلدأتناء

كفارسبحاله-@هو-ربهمالسغفروابذاالغفرافىليأطمعهموالآخرة.

غفرا@.كانإنهربكماشغفروا)فقلت:للذنىب:

ويرجولهايعردهمهاالتيأسبابهمنالميسورالو@يرالرزقفيوأطمعهم

كماالألهار،لهوتسيلالزروع،بهتبتالذيالغزير،المطروهي
وعدهم

يطلبولهاالتيوالأمهالالبي@-وهييحونها-التيالذريةمنالآخربرزقهم

ولمحعر

لكمويجعلوبين،بأموالويمددكممدراراعليكم@ل@ماءيرسل
أنوح:أنهارأ@لكمويجعلخلت

1،112).

رمتكرمهاضعالقرآدوليالأرز@تىوهذهالاستغفاربينرلطوقد
ة

تيسيروبينالله،هدىعلىواستقامتهاالقلوبصلاحبي@الارتاطهذافيها

الأعرافسورةفيجاءالرخاء..وع@ومالأرز@ق،

منبركاتعليهملفنحناواتقواآمنواالقرىأهلأنولو،
السماء

.@يكشونكفوابمافأخذناهمكذبواولكنوالأرض،

عنهملكفرناواتقواآمنواالكتا@أهلأنولوالمائدة:إفيوجاء
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ماووالإنجيلالنوراةأقامواأتهمولوالنعيم.خل@ولأدخلناهمسبئانهم

لرجلهم..،..تحتومنفوقهممنلاكلوارنجهممنإليهمأنزل

ا@تهإلأتببدوا)ألأهحد.سورةفيوحاء
لكمإنني

منه

وبثير،نذبر

يمتعكمإليهتوبواثنمربكماستغفرواوأن
ويؤتمسنىئجلإلىحسنامتاعأ

.@فضله.فضلذيكل

صحيحةقاعدةمتعرقة،مواضعفيالقرآنيقررهاالتيالقاعدةوهذه

وسالله،وعدم@أسبالهاعلىتقم
العمليالواقعأنكماالحياة،سة

فيوالحديثالقرود.مدارعلىبتحققهالهد
لاالأممع@القاعدةهذه

منوماالأفراد.عن
بالعمللتهحقيقااتجاماواتجهتالله،شرعفيهاقامائة

صالمنبىءوالاستغفارالصالح
مااقه.خة

من
وعدتهألثهاتقتافة

فيهافاصتإلأجميعا،للدسوالأمنالعدللحققتشريعته،وأقامت

وبالصلاحبالعمرارفيهاتخلفهاوا@الأرضليلهاال@هومكى@،الخير@

سحاء.

ننقيلاأمما@الفتر@سعضليسثمهدولقد
شريعته،نقيمولاالله

معوهي
هذا-

هذاولكىالأرض..فيلهاممك@الرزق،ليعليهامحسع

بعدهوتثمالأنياء053(أفتق@والخيربالثر)ونبلوكمالالتلاء:هوإنما

أوالأخلاقي،والانحدارالاجتمعيالاختلالآتتأكلهمؤو@،رخاءذلك

الأسفلالدركإلىالحياةتصوريه@طالإنسان.كرامةو)هداروالجعيالطلم

@يقوم
الدولارا!علىكله

كلههذابعدوالرخاء..والبنينبالمالوالوعدالإلداروبعد

وولدهمالهيزءلممنواتبعواعصونيإثهمربح@:نو)قالالعصبانكان

المضللة،الضالة@@القيا@صراءالشروكان2،1أنى:إلأ

والسلطان.الجاهومظاهروالأولاد،المالنملدسبحاالأتاعتخدعالتي

بالصرووالولدالمالأغراهمفقدخسارا@إلأوولدهمالهيز"هلممص
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ايكتثولمالقاثةهؤلاءوالحسرانالقاءإلاوراءهمايك@@لموالاضلال،

ألوحكبارا@مكرأ)ومكروابالضلال
2 الكرمكرا@تاهيا@ي(20

اومكروالناسقلوبإلىوحههافيالطريقوإغلاقالدع@ةلإبطالمكروا

مكرهمم@وكادالقوم@يهاتحطالتيوالجاهليةوالضلالالكمرلزيين

لاةوقالوا@الهة.يسمونهااليلالأصنامالاستمساكعلىالنلم@تحريض

والحمية@الكا@الحوةلإثلىةالهآلهتكم@الإصاف@.@هذه..@آلقكمتذرن

م@وحصصماقلوبهم.فيالآلمة
لذكرفحض@ا،شألاأكبرهاالأصنامهذه

تذرن)ولاوالاعترار.الحمجةالمضللي@العامةقلوبفيذكرهاليهيج

2أنوحونسرآ@ويعوفيغوث،ولاسواعا،ولاوثا، أكبروهي(30

الرسالةعهدإلىلعدهمالجاهلياتفيتعبدظثتالتيآلهتهم

أسماؤهانخل@أصناما،تقيمالمضللةالضال@@القياد@تلكوهكدا

ةجاهليةكلفيالسائدةالعرةوفقوأشكالها،
الأتع،حماليهاوتجمع

م@توحههمكيالأصنام،لهذهالحميةقلوبهمفيوتهيج
إلىالحطامهدا

)وقدوالانقياد:الطاعةلهايكفلالذيالصلالعلىوتبقيهمتثاء،حيث

أصامحولالناستجمعصالةقياثةككلكثيرا@ئضنوا

للصدصحاء!!@الأ@كار..وأصنامالأشحاص.وأصام

والكيدالكار،لالمكرالذعاة،عنبعيداالقلو@وتوجيهالله،دعئ

صرل!وا
ر!ا

الدعاء@لكازرم-علجهلوح-3الكراليئقلبسانجعثهنا

الكائدير:الماكريىالمضقين،الصالي@الطالميىعلى

أنوحضلالاال@إلأالطالمينتزد)ولا
2 40)..

وانتهى-كثيرأ،وعطىطوللا،جاهدقلبصالمنسعثالدعاءذلك

العاتية،الاعيةالطالمةالقلو@ليخيرلابأناقتعإلىوسيلة-كلبعد

النحاة.تستأهلولاالهدىتستحقلاألهاوعلم

سلكهكذا
وقلولهمقحصهآفادإلىيسلك-أدحاولاولوح-
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صبروفيطوي@،@لمح@فيالوسائلوتوعالأساليص،بثتىوعقولهم

الذيرلهإلىعادثمعاما.حميرإلأشةالفلبيل،جهدوفيحمبل،

فيشكو@ه،ويثحساله،يقدمإليهم،سله،
وفيالممصل،اليانهذا

ومنالمؤثرة.اللهجةهده
النبيلةالصورةتلكعلىنطلعالدقبقالبيانهذا

وهيوالفقة،والجهدالصبرم@
السم@يةالرسالةسلسلةفيواحدةحلقة

اليان؟هذاكلبعدكانفماذاالعصية!الضائةالتريةلهده

مالهيزدهلممنواتبعواعصوني،إتهبمرلتنوح:@قال
إلأبىولده

ولهتكم،7تذرنلاوقالوا:كبلىا.مكرأواومكر
لاووقاأن.5

إلأالظالمينتزدولابخرا.ئضنواوقدونسرا.ويعوقيغوثولاسواعا

..(24-21أنوح:ضعلأ،

وبعدالعناء.هذاكلوبعدالحهابهذاكلبعدعصوني!)نهمرث

هذاكلوبعدالتوجه.هذاكل

دعاءالقرآنيكملثتم
نهايةديربهإلىوابنهالهالأخير؟نوح

إنإنكديارأ.الكافرينمنالأرضعلىتذرلاربنوح؟

ولو@لدي،لياغفرربكفلىأ.فبرأإلايلدواولاعبادديضلواتذرهم
أأنجوإلآالظالمينتزدولاوالمؤمناتوللمؤيخنمؤمنأ،بينيدخلولمن

لوحقلبألهم
الرمنوجههايطهرغسلإلىتحتبمالأرصأن

عحج@يىيصلحلاو@حيانازمانه.فيالقمإليهانتهىالذيالخالصالعارم
لأنالظالين،منالأرضوجهتطهيرغيرآحر

الدعوةيجمدوجو@مم

وهيقلوبإلىالوصولولنبينهاويحولنهائيأ،ا@هإلى
كأ@عبزاليالحقيقة

ا@جهازالظالميناولئكعلىالإجهازيطبوهوحوح،

يضئي@تذرهمإن)إنكلقال:ديار-صب@ي@بارا-منهميبقىلاكاملا
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الاقليلحيءالمؤمنود@هيبأثهمت@يعباثك،ولفظة،

هذائلفيالقرآني
تعقيدصلفتتهمودلثالمعنىلهذاالموضع

اللهمنوتركهمالطالميرسلطانمنترىبماقلوبهمبفتنة@والغاشمة،لالق@ة

م@لالكفروتوحيالكفلى،ليهايولدوجيأبيئةيوجدونإتهمتمعايخة!في

ت@دللاالظالمود،ثئهالديالوسطلهيطبعهمبماالصغار،الناشئة

ماحلالمنالنور،الناشئةلترىفرصة

التيالصاثةالبيئةبهتعمرهيم
علجهلوح-الكريمالنبيئقولإلهاأشارالتيالحقيقةوهيصعح@ا.

فهبمفاجرأإلأيلدوا)ولاالقرآن:عنهوحكاهاالسلامء
ونظماو@وصاعا@@عا@ئونودوأضاليل،الاطلالجماعةجوفييطلقرن

نوح.قالكماكملىا،فحلىأالمواليدمعهايئأوتقاليد،

دعاهذا@جلمن
ومنالساحقة.الماحقةدعوتهالسلام-عليهنوح-

وجرفالرثفلكمنالأرضوجهدغسلدعوته،المحهاستجبهذا@جل

القدير.الح@لىقوةإلأتحرفهالاالتيالعواثير

وهودعاثهخاتمةجعلهاالنيالماحقةالساحقةالدع@ةحانبوالى

كانهذاحاتإلىو@ملىا-هلاكا@يتبلىا@-الآالالالمنتزدولاةيفول.

الو@ود.الخاشعالابقال

وللمؤيخنمفمنا،بينيدخلولمنولوالدي،لياغفر)رب

.."لمزفات..و@

فيالكريمالبويالأث@صهويغفر@نلربهالبينوحودعاء

لاالذيالعبدالرب.حصرةفيالعبد@دبالعلياللهحضرة

يدحللاوأئهويعبد،بطعمهحايقصر،وأئهععيحطىوأئهبثر،ائهيخسى

محمد@كل@أالكريمالئبئأخوهقالكمابفضله،اللهيتغمدهأنإلابعمله@لجئة

عل!..فاستكبرواإليه،الخاطئينالعصاةقومهدعاالذيالامتغفلىهووهذا

وهريقدميعمرهذا@لعناء.وكلالجهدهذاكلبعديشغفرالنبيهروهذا

الحساب!سجللربه
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سنمهمكماالمؤمنين-لالوالدينالنوةبرهولوالديه..ودعاؤه
هدا

كمافيهمالروحعمحمنينيك@المولوالدعاء-
الكافرولدهظ@فيروحع

سيئي(.)كماالمغرقينمعأغرقالدي

وحبلالمؤس،المؤم@لرهومؤمابيتهدحللصالخاصودعاؤه

هذهلأنمؤمنأ،بيتهيدخلالذيوتحصيصلنفسه،يحجهكمالأخيهالحير

سيصحبهمالذي@المؤمني@وحصرالنجافعلامةكانت
السفينة.فيمعه

بالمؤنينالمؤمنلرهووالمؤفك..للمؤميننلكلمحعدالعامودعاؤه

كالة
و@حتلاتالرمنمدارعلىالقربىباصرةوشعورهومكاد.رمادكلفي

فيالعحيبالروهوالكن.
لرباطأصحابهابينتربطالتيالعفيدةهذه

الذيالروالمكار.الزمانتاعدعلىالعميق،والوقالونيق،الحب

لرباطالمربوطةالقلوبهذهوأودعهالعقيدة،هذهاللهأودعه

للظالمش.الكرهكانللمؤمب@،الحبهذامقابلودي

تجوا@..إلأالظالمينتزد)ولا

وتقدير:تدير

قصةعرصتقد
لوح

الكريم-اليهذالحهادالوضيئةالصورةتلك
والمعاندينلإصرارالمطموسةالصورةوتلكاللام-عليه

قد

الحهادبهداوإعحابأالكريمالروحلهداحاالقلب@يوتلكهدهتركت

ديللسير@رادااليل،
كلتوأيأوالمتاعبالمشاقكطتأياالطريق،هذا

أقصىإلىبالثريةينتهيالذيالوحيدالطريقفهووالالامال@صحيد
ليلهاالمقدرالكمال

الأعلى،العليالله،إلىبهاينتهيحي@الأرض.هذه

مخونوقالوا:عبدنافكذبوانوح،قومقبلهمكذبت@الجليل

كذبوالقد91،0،القمر:أفالتصر@مغلو@أنيربهفدعاوازدجر.
ظالمةقرل@قالتكماوقالوا:نوحأاوبالآيات..بالرسل

ع@هميكفأنوطالوهلالسخرية،وآفوهلالرحم،وهد@وهكرومحمدص
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ويرعووا!هميزحرواأنلدلاسدجر،..4ولصف:أولهروه

عادعندئص
كماأرسله-الديربهإلىنوح

الذيربهإلىعاد@تقدم
إليهاشهىوماق@مه،معأمرهإليهانتهىماإلهلينهيعادالتبليغ.مهمةكلمه

ويدعووسعه،طاقهإليهانتهتوماوعمله،جهده
يعدلمأنلعدالأمرله

ولاحيلةلهتبقلمأنولعديبذلها،لمطاقةلديه

منلوبأئيربه:فدعا@

علىوغلبتقوتي،اشهتجهديانتهىطاقتي.اننهت

انتصرانتصرلحقك.التصرانتصررلي.ياأنتانتصر
د@ري!انتهىوقددعوتك.والدعغأمرك،@الأمرأنت

ويمع
دعاعهليهالله

نوحتهدالفرآنيعرصثتمومن
منإلأقومدمنبؤمنلنأنهنوحإلى)وأوحيه:وأصربهوحييتلقى

قد

3مودأ@آمن 6..،0

الجدل!وانتهىالدعهة،وانتهتالإنذار،انتهىفقد

ولااستعداد@يهافلي@البقيةأقاآفت،قدللإيمانالمتعدةفالقلوب

لالممك@واعلمبصال@أعلموهونوح،إلىالمحهأوحىهكدا

كانوامضاعليكولاتفيد.لادعئفيللمصيمجاليقفلموالممتنع،

اله..يفعلونكانوابحاتبش)فلاوامتهزاء:وتحذوتكذيبكفرشيفعلون

كانالذيبهداتهتمولاتحفلولاوالقلق،بالبؤستحقلا@ي
مهم،

لا

دمانفسكعلى
لبهم.خبرلا@إنهمعليهمولاثيء،لضاريكمم

انتهى.فقدأمرهمدع

إلىبالحركةالحياةوتهمالنحو،هذاعلىالأجاءيتجمدوعدما

بفاعدئفالطريق..فيعقبةتجدهمالمرسحم،الكمالطريقفياثمام،

وتمضي..مكانهانيالحياةندعهاو)ئا@نالمتحجر@ت،هذهتتحطم@ن
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فجرفيكانماأنهموذلكنوحلقرمحدثالذيهوالأولوالأمر

الطريق.منبهمتطيحأناللهإر@دةفثاتالطريق،أولوليالربة

انهسةمصتوقد
منالطريقنطهيردي

لتمضيالمتححرةالعف@ك

نوح،عهدعلىأشتقدالثريةكفتولماالمرسحم.طريقهافيالحياة

رقيقةوهيوتعجرفتيس@الممبرعنالا@ةتعوقهاالاشئةكالجرةوجمدت

كادالعود..
كلويجرتشيء،كليحتتالذيالطوفان،هوخ

علىفتثأجديد،مىالسليمةالحياةبذرةلتعادالتربة،ويغسلتيء.

حين:وتكبرفتمتدنظافة،

2،7المؤمون:أووحينا@بأيخناالفلكاصنعأنإليه)فأوحيا

يعادكماالسليمةالحياةبذصرولحفظالطوفان،صلل@جاةوسيلةوالفلك

أنال@هشاءوقدجديد.منبذرها
نوحيصنع

للإنسانبدلالأئهبيده،الملك

ماآخرولذلوالوسائل،بالأسببالأخدم@
المددسلشتحقطوقه،في

لاوينتظرونالذيىالمسترخين،المستريحيىللقاعدينيأتيلافالمددربه.

الانتظلى!علىشيئايزيدون

ك@(أهي:ووحينا@بأعينناالفلك)واصنع

وتعليمنا.برعايتنا

فدفعالئاني.الثرأبايكونأنلهاتهقدرولوح
الأخدإلىله

وتتحققاته،أمرليتمالفلك،صناعةوتعليمهله،ال@هرعايةبعبالأسبب؟

تئه
عر

الطريقهدا

الأرضلوجهالثاملةالتطهيرللبدء@عمليةعلامةلهاقهوحعل

منهوالبج@0(ة4أهحد:التنرر(وفرأمرناجاءإفاخى@المؤوت.

فتلكالماء،
الحياة.بذ@رالسفينةفيلبحمللرح،ليارعالعلامةهي

والطيورالحيوانأن@لمن9اثنينزوجينكلمنفيهافاسلد،

الإنسانلينميكذلكالميسرةالزمان،فلدفيلنوحالمعروفةوالات
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@استحقحاوكذدوا،كفرواالذيروهم@منهمالقوقشقمنإلأوأهلك@
الافدة،وس@هالسالقة،اللهكلمة

ال@ه.لايكللمكدلي@الهلاكوهي

إلقاديحاولولاواحد،أمرلييجادلألألنوحالأحيرالأمروصدر

القول.عليهمسبقمف@إليه-الأقرلي@أقربكادولو@حد-

أ.ك@أهي:@منرقونإنهمظلمواالذينفينشطبني)ولا

م@المستقيم،الواحدطريقهاعنتحر@ولاتحابي،لااقهفسة

قري@!ولاوليخاطرأجل

2المؤمورأ@مغرقونإنهمظلموا،ائذينفيتخاطي)ولا 70).

دعاءلاتحاطبنيفلاالأمر@يهم.والتهىمصيرهمتقررفقد

أئهآخرموصعفيوردوقدعليهم-دعاءولابهدايتهم،
دعا@هميضحي@

امغالقصاءاشهىفمتىالوحي-هدالعدكادالجئسأنوالمفهومعليهم،
الدعاء..

يصنعنوحمهديعرضثم
دعتههموتركالقوماعتزلوقدالفلك،

ةوحدالهم

إنقال.نه:سخرواقومهمنملأعليهمروكئماالفلك)ويصنع

عذا@يأتيهمنتعلمونفسوتتسخرون.كمامنكمنسخرفإنامناتخروا

.(3،839أهحد.@مقبمعذابعليهوبحلبخزيه

حيوتهالمهديعطيالذيهوالحاصرلعللالمضارعوالتعبير

يمعالتعبير.هدامى@راءلحيالناماثلانراهفنحنوجذته.
ونرىالفلك

يمرودالمتكرينقومهمنالجماعات
الرحلمنيخرودديسحرون.له

لهبمبقولكانالذي
ثئمحدالهم؟فبطيلويحا@لهيمويدعحصم،رسولإنهة

طاهرإلآيرونلالأنهميمحرونإئهميصعنحارايقلصهو@فا

دائمآشألهموأمر.وحيسوراعهمايعلمونولاالأمر،
الظواهر@بثو@لي

منوراعمامابثو@كعنوالعجز
نأتاوتقديرحكمة

وهوعلى@واثقفهونوح
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بخرية.سخريةيا@لمأنهواستعلاءوطمأليةوثقةاعترازدييحرهم

ومااللهتدليرسالعملهذأما@رأءتدركودلالأئكمممكمصسخر

مصير.مىيتظركم

اله.مقيمعذ@بعليهويحليخزيهعذابيأتهمنتعلمونفسوت@

المحذور!صالمستور،يكشفيومأنتمأمأدص

المرتقة.اللحطةحتتعدماالقصئةمشهدتتم

زوحيننكلمنفيها@حملقلنا.الت@ور،وفارأمرناجاءإذاحتىالال@

إلأمعهآمنوماآمن،ومنالقول-عليهسبقمنإلآوأهلك-اثنين،

4أهحد@قليل 0

بعيدأ،ببعضهاالخيالويدهب)1(،التورلورانحولالأقمالوتترق

اثاواصحة.كلهاالطوفادقصةوفي@هاالإسراثيليكراثحةوتدو
لا،لص

@يلضر@
@يبغير@ليى،ماهة

لنايثتدمهماإلآمهنعلملاالديالعبهدا

رياثة.للامدل@لهحدودوفيالثترآنى،النص

يكونتدالموقد-والورالتنور-يورانإقلقوله:أدلملكماوأقصى

سعلامةكافىرئماالموراد،هذاوأربركانيه.لموارةأوليه،لارتلعين
الله

الأمرهذال@فاذوبدءاالأك@ر،لمجيءمصاحبةمحردمصاحاكار@ولوح،

السماء.منالوابلوسحبالماءافىضبفوران

نظامكأناثن..،زوجينكلمنفيهااحملقلنا.هدا@حدتلما
أمردقدفيواحدةواحدةلمر@حلهانوحيؤمرأنيقتضيكانالعملية

سصنعئولا
صالغرضعلىنوحاأطلعأتهالسباقيذكبرولمدصنعه،الفلك

بالمرحلةأمروفلىأمرناجاء@ى@ؤاصعه.

دلرر@تد@لحرر@@(1)
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عليهسبقمنإلاوأهلكاثن،زوحينكلمنفيهااحمل@لنا.

.@آمنومنالقول

ليوتشيع@اثنينزوجينكلمن@حولالأقوالتفرقاخرىومرة

الإسرائيليكرائحهالحو

أقا
يخهااحملالنص:،حولويثتطنحايلعبالحيالندعلملالخر

لوحيملكمفا@و.اتيئزوجينكلمن
م@يستصح@وأديمسكأد

عشهاء.حبطدلكصراءوما

@القولعلبهسبقمنإلا)وأهلك-

عد@استحقمنأي
الله@

حسب

.@آمنومن@

عيرمن

..@قليلإلأمعهآمن)وما

.(41أههدومرساهاث@مجربهاال@هباسمفيهااركبواةوقالالال@

فيفهيورسوط،جريالهاليللمتيئةتسليمهاتعسيرصوهذأ
الفلكأمرم@الشمريملكوماذاوحماه..ألتهرعاية

@ي
للهالطاكيةاللحة

سفذ
الأمروحشر@ننوح

رله،لعمةيشكركيفالثلام-عليهنوح-تعليمليالقرآدوشضي

ومنأنتاشويت)فإفاطريقه:يهيستهدو@ففضله،يحمدوكي@
معك

ربوقل.الظالمين.القوممننجاناالذيل@هالحعدفقل.الفلك،على

.(29لمأ،المؤمنود:أ@المنزلينخيروأنتمبركا،مزلأأنزلي

سبحانه-يوصف-وهكذاإليه،يتوجهوهكذااك،يحمدفهكذا

ولعترفبصماته،
فيطيتأ@وهكذألآياتهله

طليعتهموفيالعبا@حقه

للآخري@.أسهةليكولواالبيون،
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المرهوب:الهائلالمشهد

دعاوهكذا
10.0القمر:أفانتصر!مغلوب)أنيربهنوح اننصر0

انتصربيدك..شيءوكلعبدكوأناأمركوالأمرالعالميح،ر@فئت

اشهى@وري!وقدرسولكوأنادعوتك@الدعئ

لصاحبهالأمريسلمالرسوليكادوماتقال،الكلمةهدهتكادوما

الهاثلةالكونعحلةإلىالقاهرةاليدلثرحتىالقهار،الجليل

@أبو@ففتحنا@المحلجلة.المدويةفتدور@ورتها
منهمر.بماءالسماء

2،..1،11القمر:أتدر@قدئمرعلىالماءفاتقىعيونأافىضوفجرنا

تدأمختلىة.@وعبلى@ألفاطتصورهاغامرةصحمةكرنيةحركةوهى

تفتحالجباريدالقارع@ليحسق)ففتحنا@مطثرة.اللهإلىالفعلبإسناد

غزيرفهمر،...)بماءالحمعو@هذااللفظ@هداثأبواب

تعبروهوعيونا،..الأرض)وفجرنانفها:ولالحركةفاتها

قدكلهاالأرضوكأنماكلها،الأرضمنينبثقوكأثهالتفحرشهديرسم

عيونا.استحالت

علىالأرص..أمنالمتفجربالماءالسماءالمهمرصالماءوالتقى

المقدر.الأمرمذالتنفيذاتفاقعلىفهمامقدر،أمرعلىالتقياتدر@قدئمر

للقدر.محققادطائعاد

ويعم،يطمطوفاناصوبؤاحتىالهائلالمهديليثتم

يئىوقدالوجه.هذايغشىالذيويطويالأرص،وجهويغمر

الرحيمةالقولةاليداقدتعلاجه.فيأمرهعلىوغلبتطهير@منالرسول

الدهدهلهامتدتكله.الكردلهافنحركدعا@حينه،الديالرسرلبلى

@جز@يأعياتجريوئسر.ئلو@حفاتعلى)وحمناهوبالتكريم:بالنجاة

..(1،314القص:أكفر@كانلمن
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دهيوتعظيمالسفينةتفخيمالعبارةوظاهرس
ألح@حطذ@

اللهرعايةليتحريوهيوقيمتها.لفحامتهاتذكرولاتوصفوثسر

يمسحجزاءوهووازدجروجحدكفر@.كانلمن@زاءأعية.بملاحظة

التيالقوةمدىويصورالاستهراء.علىوبالتكريمالجفاء،علىبالرعاية
يسلمإليهيعيثئمطاقه،يبذلوسسبيلفيئغلبمنرصيدهايملك

ويدعالدعحةوامرأمرهله
ينتصر!ارله

خدمتهفيكلهاالهائلةالكونقوىإن
ورائهامنوانهلصرتهوفي

لهذاميراالجلىية،والسفينةالطوفانمثهدالقرآنويرصموقدرته.بجبروته

الياصولهمبنحاةالئرعلىوممتاكذبوا.حي@نوحقويممصرعإلى
طغىلفا)إناالكبرى:الآيةشلكيعترواولميشكروالمثمممها،انبثقها

واع@وتعها@ئنتذكرةلكملنجعلهاالجارية،فيحمنحماءال@

(12الحاقة:أ

القلوببلمصالطاعيالماءعلىالحلىيةومشهدالماءطغيانومهد

سبقمماوكلىالدرمنسبقمماكلبعدقكذبالخيالبليدة،والآذانالخامدة

ودعمهاللهآلاءمنمايسقوكلالعظات،منعقماوكلالمصائر،ص

الغافلينهزلاءاصولعلى
ا

الكريمالقراديعرصالمرهوب،المرعبالمرؤعالطوفانمشهدوفي

ذلككلال@فسية،والحالةالذهي،المعنىعنتعئريثاخصةمصورةل@ة

فإذاالثاحصة،الحياةفيمحهاالثريةالطجةيرسمالم@طور،المشهدفي

مامرئهمجستمةمعئرةلوحةالنفسيةالحالة@ناحركة،الذهني@ل@
مي

وناثىكالجبال،موجفيبهمتجري)وهيالناجبنتحملالتيالميةفي

..@ينمعتكنولامعنااركببنييامعزل-فيوكانابئ-نوح

..(42أهود

@لمماير@لسى.(1)
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الفسديوهولالصامتة،الطبيعةديهولهولاد.هاالهولإن

يلتقيار.الثرية

وفي
ألنائهئحىفإدالوح،يبصرالحاسمةالرهيبةاللحطةهده

لحي

لمالابىدهذاالملهودة.الأبوةكيانهفيوتتنهمعهم،وليىعنهممعزل

يطغي،الموجهوداهاولكنالمغرقي@.معمغرقأنهليعلموإنهيؤس،

يناديوضراعةلهفةفيويروحالزكية،المؤمةنوحنف@ليالإنسان@يغلب

الكافرين،..معتكنولامعنااركبنجتيياحاهرأ.،ابه

لالابوةتحفللاالعاقةالبنوةولكىال@رد..بالولديهتفلوح@ل

الهولمدىتقدرلاالمغر@رةوالفتوةاللاهفة-الضر@تىوهذهالملهوفة.

3،..4ةأهود@لماء،منيعصمنيجبلإلىس@يقال:

الخاصة..فتوتهافيإلآالخلاصترىلافهيالعاتية،الفتوةإتها

@اثثم
عاصملا)قال:الأحير:النداءترسلالملهفةالأبؤةفيهي

اله@.رحممنإلأا@تهأمرمنابوم

ما
الكلمكتبعثالأمروحقيقةالهوللحقيتةالمدركةالأبؤةثيهي

رحممنإلأو@قا"ولاحامولامحابىءولاحباللاالرشيدة:
ا@ه.

كليبتلعالعامرذا@لموجهودهاالمشهد.صفحةتعيرلحظةوفي

ومصةوفي4،3أهي:@@لمغرقينمنفكانالموجبينهماوحالشيء:أ

كلتنهيالعايةالموجةفيهيفهاةالموتفلرحةتتغير

السياق-تابعأنفاسنا@خحنلنمسكالنين،الافبعدو)ننا

كالجال،موجفيبهمتجريوهيالمثهد.نئهدكألايأخذناوالهول

يبزالمعرور،الفتىوابئالداء،تلوبالنداءيبعثالملهوتالوالدونوح
@لم@ةفهيالقلوب،فيرهبتهاتلقى@لعاليماالقولةوالمجة@لدعاععبجابة
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وكأدشيء،كلويهيراحمةحاطفةسرعةديالموقفتحسمالتيالغامرة

!@دعاءولاجو@يكىلم

والمولود-الهالدلينالحية-الفسفيبمد@هليقاسهاالهولوإن
وإئهماالو@باد.بعدالذرىعلىبطغىوالموحالطبيعة،فيبمداهيقصكما

لمتكافئان،
الصامتة،الطبيعةلي

لىبرزةسمةوتلكلضولي

والديصورجانبهاوالىالطبيعة،لييصورالطوفادوهولالقرآن.تصوير

الطوفانيجردهوهداعلى@لذةملهحفالسفينةفيلجفلكوولده:

أعطميكودليكادهاالهولو)ن@رحممنإلأاتهأمرمنعاصملا@حيث
الموجكانفماكالجبال،موجفيبهمتجريوهي@الطيعةفيالهولمن

فصمووأيه،الاب@لي@يفرقالديالنمميللهولإطلىاإلاالفهدفي
الأهوال.تمصمهالاالتيالصلة

الاستقرارويتممتىالأمر،ويقصىالسكون،ويخيمالعاصفة،وتهدأ

أرضياوقيل.والادن:أالنمسفيإيقاعهاوفيالألفاظفيكدلك
علىواستيتافمر،وتضيالماء،ويخضأقلعي،سماءوياماع@،

4ههد@@لظالمين،للقومبعدأوقل@لجودي، 4

شتستحبالعاقل،بصيغةالسماء@لىالأرضإلىالخطابويوجه

@لسماء.وتكفالأرض،فتبلعالفاصلللأمركلتاهما

@لماء،.وغيضة

سطحها.مىوغارجهنهافيالأرضاتجلعته

..9على@لجوديواسنوتالأمر@وقضي

الجودي..جبلعلىاستقر@ررسوورستالقصا"ونفذ

..@@لظالينللقومئعدأوقيل:،

قل،تعبير..أأعمقجيماصمدرةحاسمةمختصرةجملةوهي

وم@لراتهموضحكهملففبيلص@قال،يذكرسفلاالمجهولصيغةعلى
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لدوا،فقدا@هرحمةسلهموئعدأف@بوا،@قدالحياةسلهمئعدا

دكرى!ولاذكرايستحقونواعا@ومااشهوا.دقدالداكرةم@لهموئعدا

الجوثي.علىواستحتالهول،وسكنالعاصمة،هدئ@وقدوالآد

لاد
فقال.رئه،نوحوناسالمفجوع:أالوالدلهفةلوحسم@فيتبستيقظ

أهود:@الححمينأحكموأنتالحق،وعدكوإنأهلي،منابنيإنرب

وعدتنيوقداهلي،ساليإن
الحق،وعدكوانأهلي،ل@حاة

ريستنجزقالهاوتدبير..حكمةعنإلأتقضيفلاالحاكمي@.@حكموألت
له

حكمتهوشتنجزهأهله،نجاةفيوعده
والقضاء..الوعددي

@ينهوفياللهعندلالأهل-عها.كفلالتيبالحقيقةالردوجاعه

مفمنأ،يكنلمالولدوهداالعقيدة.قرابةهمإئماالدم،قرابةليسواوميزانه-

وتقريرقوةفيهكذاالردجاعهالمؤمن..النبيوهرأهلهبدسفليس

والتهديد:والأني@التقريعيئبهوفيماوتوكيد،

تسألنيفلاصالح،غيرعملإئهأهلك،منلب@إتهنوحيا)قال:
6،.4أهود:@لجاهلين،منتكونئنئمظكإنيعلمبهلكليى@ا

@يالكبيرةالحقيقةإئها
إليهاترجعاليالعروةحقيقةالدين.مذا

النسبيربطهلاماوالفردالفردبينتربطالتيالعقيدةعروةجميعا.الخبوط

القروا

عالحا..غيرعملإنه@ملك.منلي@

فالعروةصلبئد@منانجككانولوفه،منتوأنتفكئتفهو

دعاءدعانوحاولأنوشجة.ولانلكبعدرابطةفلامقطوعة،الأولى
من

الطثيبرائحةيحملعليهالردكانقد@ير@لاوعدايشنجز
والروابط،،الوشائجبحقيقةالجاهلينمنتكونأد@كلظكإئيوالتهديد..
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أحلكولجاوتحقق،أؤلقداللهفوعدوتأويله،اللهوعدحقيقة
هم

علىأهلك

حق@يرلقديكونأنيختىالمؤم@العدارتحافةنوحويرتجف

أعوذإنثيرث)قال:ورحمته.غمرانهويطلببه،بعحذإليه،فيلجأربه،

منكنوترحمنيليتغفروإلأعلم،بهليلي@مائصألكأنبك

..(47ةأهحدين،الخلسر

نسله،سوالصالحهووتلىكهقلبه،ئطمئ@نرحأ،اللهرحمةو@ثوكت

منا،بلاماهبطنوحيا@هقيل.ألبم:عدابفيمسهمالآخرونفأئا

عذ@بقايمئهمثمسنمتعهموامممعد.ممنامموعلىعليدوبركات

منيؤسولم@لهواسئرىالنجاةالمطاف:حاتمةوكانت@،أهي:@أب

يمسهمئمالدنياالحياةمتحمنهميريدونلمنوالتهدي@والوعيدثذريته

لعذ@ا
@

ليم.لأا

نوحقومفطرةبلغتلفد
تدبرولانتفكرلاالفسا@منمعيآحدا

الذينوفأنجل@)يخكئبوه،التذكر:ولاالإنذارمعهاينمعولاتتذكر،ولا

عين،فومأكفواإتهمبآياتنا،كذبراوئخرقنا@لذبن@لفلك،فيمعه

المحلصوالنصحالهدىعنعماهممنرأياولقد..(64الأعرات:أ

وقدالمصير!هذالاقهاوبعماهمكذب@ا..هذافبعماهموالنذير..

إلىالناسيدعولأئهبالرجم،الطغيانتهدثهالذيليهاثهاستجاب

مالأ:ولاجاهايبتغيولاأجرانلكعلىيطلبلارسرله،وطاعةاقهتقوى

ومنمفأنجيناه
.9بعد@لباقين@نرقناثئم@لثحون.@لفلكفيمعه

مكذا
الإيمانبينللمعركةالأخيرةالهابةيصررصريع.@جمالفي

مننادىإذونوحا:سريعة:أإشرةهكذا@يفجر@لبثرية..فيوالطغيان

@لذين@لقوممنونمرناه@لعطبم.@لكربمنو@ملهفنخيناهله،فاستجبناتبل

6،..7الأنبياء:1@جمين،نأغرقناهمسههكانوا@مإنهمبأيثهناكذبوا
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اك@ستجابةلإثاتفيها.تفصيللاإشارةوهي

اللام-عليهلنرج-
حي@

وأهلكامرأته.الاكذلك.وأهلهاللهأنجاهولقدقبل،.)منناداه

..@العظيم)الكربوهوالطولاندق@ه

ييننوحقصةوفي
@بعبا@سبحانه-عايته-ويقررالعاقبة،المحه

نادانا)ولقدالمخلصين:
الكربمنوأهلهونخيناهالمجيبون.فلنعمنوح

علىسلامالآخرين،فيعليهوتركناالاتجنهمفوتهوجعلناالعظيم.

ئنمالمؤمنينعباثنامنإنهةالمحنيننجزيكذلك)ئاالعالمين.فينوح
7الصافلتأ@ينالأخر@خرقنا 5..،0

@جابةدعوتهجالةطربه،إلىبالنداءلوحتوخهالبيانهداويتضض

.."@لمجيبرن)فلنعمسبحانه.افهمجيب.حيرمنبحابتهاوافية.كاملة

نحاتهويتصمن
ينيلمالذيالطوفانكربالحظيمالكربمنوأهلههو

مه

منيجعلبأناللهفدرويتضمنلهوقدرالنجاةاللهلهأرادم@إلا

إلىالآتيةالأجيالفيذكرهيبقىوأنوخلماءالأرضلهدهغمارألوحنوية

اللهسلامالخافقينفيوتعلى..@الأخرينفيعليه)وتركاالزمان.آخر

نجزيكذلكإئا@لعالمين،فينوحعلىثسلامبحانه.حزاءنوح.على

الجاة!مدىالباقيوالذكراللهسلاملعدجزاءو@ي

عبادنافيإنهالإيمانإفهوالجزاءوشبالإحسانمظهرأئا

نوحقوممنالمؤفينغيرفأئاعاتجةهيومذه
ئنرقنا@موالمناء.الهلالىعليهماللهكتلقد

فيهم)ولقد@رسلناالبعيد:البثريةفحرفذال@هشةومضت
@المخلصينال@هعادإلأعاقبةكانيمففانظر

4،..7لصافات:اأ

الحق:عنالمستكبرةالبنسريةصورمنصورة

قصةإن
تجلىبمنتجربةتصفقومه.معاللام-عليهنوح-
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رالمتكرالاتالدائمالعلاج@حراتمنرة@وتمثلثالأرضفيالدعية

الحالدةالمعركةأشهاطم@وشوطأللثرية،
والهدىوالرالخيرير

والباطل.والحقلضلال،وا

تكئ@فاقجربةهده
الصالة،العنيدفالريةصورسصورةعن

دلائلصالمعرضةالحق،صالمستكبرةالمضللة،القيادات@راءالذاهبة

المرق@ةوالآفاق،الألف@أمامها@يالمعروصةالايماد،وموجكالهدى

المكنود.المسوتالمفتوح،الكونكتبفي

تكثحففاتهالوقتديوهي
الإلهيةالرحمةصورمنصورةعن

خلىي@تحي.لأنيتهوظالإفساني،الكائنلهذااللهرعمايةفيتتجلى

الذاهبةالضال@العنيدةالثربةهذهإلىتترىالرسلإرسالفيالعمايةمذه

والهدى.الحقعنالمستكبرةالحضللة@تالقيا@صراء

هيثم
والدإءالمضني،الجهدصررسصورةتعرضوفلكهذالعد

اتهصلحاتالرسل-جفبمن3الكروالإصرارالجميل،والصبرالمرهق،

وهمالجامحة.العصيةالصيدةالضالةالثريةهذهلهدايةعليهم-
لا

ولاالهداية،علىالمهتدينمنيتقاضونهئجرولاالقصيةفيلهممصلحة

التياو@لنفقةكالمكافأةالايماد!حصرلعلىيحصلينهخعلولامكافأة

كلوفيزمانافيوالمعلمرن،والمعاهدوالجامعاتالمدارستتقاضاها

للتعليم!نفقكصورةفيزمان

يقدموموةربهعلىاللام-عليهنرح-يعرضهاالتيالصورةهذه
له

المضني،هذا@لجهدفيقضاهاعامأخصينالأشةألفبعدالأخيرحابه

تف@ضللةضال@قيادة@راء@لذاهبينالمعاندي@،قيمهمعالمرهق،والعناء

وعزوة.ومالسلطان

@لرعالة!هي@لرسالةولكنمريرة.حصيلةوهي

بليهاننهتالذيوهويث@ماتهرسرلعلىتعرض@لمريرةالتجربةهذه
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كلفهبأكبربواضطلعالزمان،آخرفيكلهاالأرضفيدته@دعحةأمانة

لهلأخالطلالنبيلالكفعصورةفيهايرىرسول..
حقيقةلاقرارقبل،من

وفسادالحق؟دعئأمامالبثريةعنادعلىمنهاطلعوالأرض.فيالإيماد

الرسلإرسالفيافهإرالةثئمالرافدة.القياثةعلىوغلتهاالضالةالقيادة

نوح-جدهايديعلىالئريةفجرفذوالضلالالعنادهذاسعدتترى

علبه

لعامة،المسلمةإفةاوعلىمكة،فيالمسلمةالحماعةعلى

م@الحشقالإلهيوللمنهجالأرض،فياللهلدعئالوارثةوهي
هذه

كلوسطولييومذ@ك،المشركةالجاهليةوسطفيعليهالقائمةالدعهة،

الطويىالمدئهداوالثبتوالإصرارالكفعصورةترى@يهاتالية..جاهلية

منوإنجاعالاالمؤمنة،لالقلةا@هعنايةفي@هاترىكماالتاني.الثريةأبيمى

ديالثاملالهلاك
الحيننلك

ويدركياالمكذبي@؟أسلافهممصيرلحيهاليرواالمشركنعلىوتعرص

بهم،رحيمارسولاإليهمبرسالهفيعلبهماللهلعمة
بالهلاكعلبهمبدعولا

اقهقدرهلماوفلكالثامل.
يصبهمفلمإلىو)مهالهمبهمالرحمةمن

علىالدعاءوالهمالسائل،كلاستنفدبعدمانوح،كدعئدعئنبيهممن

ألهم:بماالقوم

ضحلأ،..إلأالظالينتزهولاأ

إنإنكديوأ،الكافرينمنالأرضعلىتذرلاربنوح.وقال@

..(2،627نوح:كفلرأك@فبراإلايلدواولاعبادكيضلواتذرهم

كان؟فمادا

ومنفنجيناهفكذبوه.@
و@زقناوجعناهمالفلدفيمعه

..(73أيوص:ال@بآياتاكذبواالذين

ومنهونجاتهلاحتصار.هكذا
الفلك-فيمعه

وهم
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قوتهمعلىوإغر@تىقلتهم.علىالأرضفيواستحلافهم

عاقبةكانكيففانظر

دعاقةيتعطم@ولبتظالمكذدي@@المنذرين)عاتجةيخظرمنلينظر

الاجين.المؤمنين

نحاةويعلنالقرآنيالسياقويذكر
والقلةدوحالأنمعه،وسنوح

محردالتيحةتكىدلمالكالرةللكثرةالتحديخطريواحهونكانواالمؤمنة

القلةقبلها@حاةكادبلالكثرة،ه@ك
ليواستخلا@هاالأخطار،جميعمن

مر@نرةالرئبسيالد@روتأ@ية@يها،الحباةوتجدبدتعمرهاتعيدالأرض.

الزمان.

طاللبدافيها..لأوليائهاللهوعدوهذاالأرص.فياتهسنةهذه

هذاأنتعلمأدفي@مرة،المؤفةالعصبةعلىالطريق
وأنالطريق،مو

اللهوعدتستعجلوألاللمؤمن،والاستخلافالعاقبةأنتيقن
يجيء

يعحرصولايسحانه-أولياع@-يحدعلاواللهالطربق..فيماضيةومي

ويدربهميعلمهمولكهلأعدائه..كدلكيسلمهمولابقهته،نصرهم

الطريقبز@دالاتلاء-فيويزوثمم-

فيتاليةمعركةكلمصيريقرروالقرآنالأرض.فيال@هسةوهذه

ومنفأنجيناهةالطويل.الثريةنلىيخ
فيمعه

أكرقناثئمالمئحون.@لفلك

1الشعراء:أبعد@باقين، 19-1 القمرأ"3ونذرعذابيكان)فكيف(20

1،4

نذيرأوكانجارا.مدمراعذاباكانالقرآن.صورهكماكانولقد

العذ@ب..بهذاصاثقا

"بقمعا@"تلىمر@لعلىبونمملالصلبر@حع(1)
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جا@بيةفهالا@راك،ميسرالتاول،سهلحاصرا،القرآدهووهذأ

واستجاضةالفطرفومواشةوالساطة،الصدقحادبيةديهويدلر.ليقرأ

عادالقلبتدبرهوكتحاالرد.كترةعلىيحلقولاعجائه،تنفدلاالطع،

ةانساولهالمةله@زا@المسصحبتهوكلماحديدبرادمه

(17القمرأ@مذكر؟منفهلللذكر،القرآنيرنااللأؤلقد

والتدبر،الذكرإلىهاثئةدعيةيدعحهالتريالقبعدالقرآنيقص

حلقةعليهيعرصأربعد
بالمكذبي@حلالذيالأليمالغدابمى

ليالخاطئوفىالطالمودإليهصارمايرضوهوالقرآنمعوسمصي

جميعا!والآحرةالدنيا

إلىلقياسو،الله،علمإلىلالقيلمرحاضرالدنياكأمرالآخرةفأمر

نلمنرا.نأدخلواأكرتواخطئاتهممما@يه:تغييرلاالديالتبتالوتوع
ألوح:أنصلىا@ال@ه@ونمنلهميجدوا

2

بالفاءوالتعقي@نارا.فادخلهااغرقواومعصياتهمودلوبهمدخطيئاتهم

القصيرالزمنيوالفاصلبإغراقهم،موصولالنارإدحالهملأنها،مقصود

كأله
التعقيبمعفالترتيبشيئا.يحس@لااللهمهاريرفيلأئهموجو@عير

هريكونوقدالقيامة.بومالنارخالهم@@الأرض@يإغراقهمبينكئ@

عد@
منلهميجدوا)فلموالأحرة..الدلياي@القصبرةالقرةديالقبر@

ا@تهدون

المذعاة!الآلهةسأولاءولاسلطانولامالولادونلا

الحياة..منذكرهمويطوىالعتاة،العصاةهؤلاءئمريتهيوهكذا

@لمسالةالقرانيالياقليجرحتىوالكفر،الفسادعلىالسريعالإحهازإنه

إيقاعاتهفيالقرانطريقةعلىالفاء!حرتفيوالإحر@قالإغر@قبي@

المبدعة.والتصويريةلتعبيريةا

تلك
الشعراء:أالمرسينانوحقوم)كذبتةالقصةنهايةهي
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المرسلينكدباأئهميدكرولكنهلوحاإلآيكدلوالملوحوقوم

العبهيةوإخلاصاقه،توحيدإلىدعئوهيو@حدة،أصلهاليفالرسالة

@حمعيى.دعحتهم@هدهئجمعيى،لالمرسلينكذبلقدبهاكذبفمنله.

كليةلأثهمعدثه،لصيغكثيرة،م@اصع@يويقررهالمعنىهذايؤكدوالقرآد

@اوتقسمحجعأ،الدعيات@هاتحتصسالإسلامية،العقيدةكلياتمى

مدارعلىالكافرين،وصفالمؤمي@صفصفيم@.إلىكلهاالثرية

وكلدننلكلالمؤمةالأئة@إذاالمسلموينطرالقرور.ومدارالرصالات

منعقيدة
اللهعد

هي
مذأقته،

@حمالإسلامترقإلىالتلىيحدحر

ملةكلليالكمارهمالآخرالصفا@@الأخير.التوحيد

اثيى@تكلليلي

حملةحميعآلأ@همحميعا،الرسلويحترمجميعا،بالرسليؤمنالم@ى

حدةو@رسالة
التوحيد.رسالةهي

و@رطاروألوادأحمسإلىالمسلمتقدير@يتقسملاالريةبن

أهلصدالحقأهلمعوهوالباطل.وأهلالحقأملإلىتنقمإنما

الملميدديالميزاديتوحدومكدامكادكلوفيزمانكلفيالباطل.

واللونالحسىعصيةعنشعورهفيالقيموترتفعكله؟اللىبخمدارعلى

ترتمعالتلىيغلطىديالموعلةأوالحاصرةوالفراباتوالوطن،واللغة

لهاويقهمالحميع،بهايحاشالإيحانفيمةهيو@حدة.قيمةفنصبح

الديوالتعذبالتنكيلمثاهدصفحاتهفييعرضالكريمالقرآن

طريقسلكتالتيالقوبممصارعويعرضالمكذبين،@جياللالفحأصاب

نوح،قيمقبلهم)كذبتو@لتدبر:للتفكردعيةمذاليكرنو@لشيطان@لغهاية

فاتصرمغلوبأتيربهفدعاوازدجر:مجنونوقالوا:عبدنا،فكذبوا

ئمرعلىفالتقى@لماءعبونأالأرضوفجرنامنهمر.بماء@لماءأبو@بففتحنا

الفمبر:أ9تدرتد
9-1..،2

وهي(46ةالذارباتأفاسقين،قومأكفواإثهمتجلمننوحو@مأ
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و@ذكرليقال.كأتماإيضاح.لدونو@حدةلمسةالقصةتلمرسريعهإفلىة

كلمةلتقديرفيأ"لفظوبدونمصوبة"قوملاطور@وقدنوحلم

معرودةتاريخيةآيةوهيقلها.كر@ا@لا@

دلائلمنخطواتهاتتضمنهوماكلها،القصةعلىالقرآنيعقبتئم

المؤمنون.ألمتين،كاوإنلايمت،فلدفي)إنوالحكمة:القدرة

30)

ابتلاءوللأجر.وابتلاءللشكر.واشلاءللصراشلاءألواد.والاللاء

قصةوفيوابنلاءللتمحيص.وابتلاءلتفيب.وابتلاءلتوجه.

القاثمي@.ولأبمائهولقومهلهالابتلاءألوادسنرح

الحاسمة:الواضحةالحقيقة

بجيءالتعقب:3ومن

تلد@
منقرمكولاأنتتعلمهاكنتماإيكنوجهاالغيبأنباءمن

..(49أههد:للمقين،العاقبةإنفاصبرهذا،قبل

سالتعقيبهذافيحقق
القراني:القصصأهداف

ماالغيب،منغبالقصصفهذاينكرهاالتيال@يحقيقة-

هوإئمامحيطه.فيمتد@رلأولالق@ه،معلوماكانوماالنبي،يعلمهكان

حكيملدنمنالوحي

و@لتعبيرمي.فهيالثفي.الثرأبينرحلددسالعقيدةوحدةوحقيقة-

هويكونيكادعنها

مىعلى@لرغم@لمكذبينمنوالاتهاماتالاعتراضاتتكر@روحقيفة-

لاالتيوالبئدوالعبرالايات
فىباطلةبدتوقديرددهاأنجيلاتمنع

جيل.
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شاهدسوهداويدر،النىيتركماوالويمد،البثرىتحققوحقيقة-
يخ.لتارا

)والعاقةتحيد:ولاتحاليولاتتخلصلاالتيالجلىيةالسننوحقيقة-

المستخلمودوهمالاحوددهم.@للتقين

العقيدةإئهاوجل..جيلوسيروفردفردلي@ترلطالتيالراسطةوحقيقة-

فييلتقونواحدواحد@ربإلهليكلهمالمؤمينترلطالتيالو@حدة

يكشرولامحلىعللالهالدينونة

الأرضتحمفيكادإتهأمالأرص؟فيعامأالطولانأكاروبعد..

القديمالعالمليتحومهاوأيرالأرص؟هذهكانتوأيننوح؟يخهابعثالتي

الحؤسيغنيلاالذيالظنإلآعليها@حو@لاأشلةالحديث؟العالموفي

لعد@ل@لهاويىصحيح.إلى@للتدلاالتيالإسرائبليكوالائيئا،

قليل.ولاكثير@يالقرآنالقصصأهدافتحقيقفيقيمة

لاهذاولكى
قومأنيلهمالقرآنيةالنصوصظاهربأنالقولسيمع

ديالريةمجموعهمكانوانوح
يكنولهاالتيالأرصوأنالزمانفلك

كنت
هذهعنمقدالطولادوأنالحي@.فلثفيالمعمورةالأرضهي

الفيةركبعدافيماتقطنها-اليالححئقجميععلىوقضى@لرقعة،

@لنعين.

نجرهجاءلاالذيالكونيالحادثذلكطحيعة@@در@فيجاوهذا

عنالوثيقالوحيدالمصدرمن
يعر@لاالذفيالسحيق،العهدثلك

النلىيخأ؟!"كانأينفيومهاوالأشيئأ.عه@التاريخ"

منيسجللمحدثمولو@للىيخ@ن
وكلالآ@لقليل!البثرية@@حد@

و@لتعديل!والنجريحوالكذب،والصدقو@لصو@ب،للخطأقابلسجلهما

ينبغيوما
ذ@تيستقىأنقط

ومجردالخبر@لصادق.بهجاعناشأنفييوم
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@متفتائه
قدعقلأتصيبلاوانتكاسةللأوضاع،تالثأنهذامثللي

الدين!هذاحقيقةيخهاشقرت

طوفانبدكرالغامضةوفكريانهاالثعو@ثتىأساطيرحملتولقد

@ثهدالذيالجيلذلكمعصيةبسبمحهول،قديمتاريحأرضها@يأصاب

لاالعهديسم@هفيماالمدونةائيلإسبنيوأساطيرالحادثفلك

كلههذاولكرنوح.طولانفكرىكدلكتحوي"القديم
أنينبغيلاشيء

الخبريخلطأنينبغيولاةالطوفانعنالقرآنيالحديثمعرضفييدكر

الححهولةالأساطيروهدهالغامضةالروايكهدهبمثللوثيق@الصاس

عدالطوفانصالغامصةالأخبلىهذهلوجودكانوإنوإلأساليد.المصدر

دلالتهشتىشعوه
دي

علىأوالأقوام،هذهأرضرفيكارقدالط@فانأن

ذلكبعدالأرضفيتفرقواحينالناصفواريمعنكرلاتهرحلتقدالأقل

جديد..منالأرصوعمروا

ماأنلذكرأنوينبغي
@ل@فيسهاءالمقدس،-لالكتاب"يسمى

علىالمحتويالحدب@!العهد"أواليهودكتبعلىالمحنويداالقديمالعهد"

منلزلالذيهولي@النصارى-اناجل
اللهأنزلهاالتيفالتوراةالله.عند

موسىعلى
عندالابليينيدعلىالأصليةنسخهاحرلتقد

اليهود.صبي

قرون-خمةبنحوالمسيحميلادقيلعديدة-قرونبعدإلأكتاشهاتعدولم

سائرها@مامنلقايافيهاوجمععزيز-هويكونوقدعررا-كت@هاوقد

ذاكرةحفظتهماإلاتحويلاجميعافهيالأناجيلوكذلكتأليف!مجردلهو
ثماللام-عليهالميح-وفاةمنقرننحو@دوتلامذتهمالمسيحتلامذة
تلكعنديطل@ئنيجوزلاثموسوأساطببر!..كئيرةحكابئبهخلطت

الامور!منأمرفييقينجميعهاالكت@

الكونيالحاثهذاعبرةإلىالعرصيةالقضيةهذهمىونحلص
ندمأنولسحاولواحدة.عبرةلاثشتىعبرالحقيقة-فيوهي-

ث@ءنها:
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قدألته-إلأعددهايعلملاأحاللعدآثمذريةوهمنوح-قومبن

أنولناالحاهليةهذهإلىصلىوا
يةالرعلىطلىئةالجاهلجةهذهأردحزم

و)نهاوتقالدهاوتصورأتهاوأصامهاوحرافالهاوأساطيرهابوثنيتها

ولمعلثآدملىعلىالمسلطال@ثيطانلمعلإليهاالإسلااصانحرفت

اللهعدومهاينمدالتيالثغراتتلكالثرية.النصليالطبيعيةالئغر@ت

وعدموحده،واتاعهاك،بهدىالاستمساكتر@حواصكلماالناس،وعدو

صغيرة.ولاكبيرةفيمعهعيرهاتباع

الإسلامهيالأرضفيعرلتصقيمةأولأدحقيقةالحقيقة.وهده

رلضإلىتقححناوحدهلتهوالقوامةوالربرلةالديونةتوحيدعلىالقئم

منوعبرهمالمقارنة!اثليارلاعلماءبسمونهممنفبهيخمطماكل

أط@ارم@رامت@طورالوصفهالتوجدعنيتحدئونالذي@التطوريين

سفىأطيارسبقتهالعقيدة
القوىتأليهوسللآلهة.والتتيةالتعدد

فيتخطماآحرإلىوالكواي..الشموسوتأليهالأر@ل،وتأليهالطبيحبة

وصمسيةتلىيحية@عهاملموجهمنهحعلىابتدأءتق@مالتي"البحوثهذه!

تحطييمإلىيمفمعينضوسياسية
الإلهيوالوحيالسماولةالأ@يانقاعدة

م@والرسالات
ئممنوأ@هاالرؤصغم@الأ@ياداروإئبتاللهعد

الزمافى!مدارعلىالثريالفكربتطورتطورت

تلكفيتا@عونامدا@عينالإسلام-ع@يكتودمنبعضوينزلق

المنهجفلكوفقالأ@بان-نلىيخفيالباحثوديقررهاالتي@لن@ريئ
قحمسينالإسلامعنيدافعونهمليما5يئعرون!لاحيثمنالموجه!-

ضوحوفيالكريمالقرآنيقررهالديالإسلاميإلاعتقاداصليحطمون

آأنيقررحين
الإسلام.بعقيدةالأرضالىهطالتلام-عل!-3

3ذراريواجهالئلام-عليهنوحا-و@ن
عنالتميطان@جتالهمالذين1

على@لتوحيد@لقائمنفسه..الإسلامبذلكالهننيةالجاهليةبلىالإسلام

بل@الإسلامس@نلسفخرجنوحبعدتجد@ت@لدورةوأنالمطلق..
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علىالقئمبالاسلام..فلكبعدأرسلهاجميعاالرسلوأنالجاهليف

أصلفيالسماويةالعقدةفيتطورقطيكنلموأنهالمطلقالتوحيد

للعقبديالمصاحةالثرائعفيوالنوسعوالتركب@النرقيكارإتماالاعتقاد-

على@نيدللاالعقائد@لجاهليةفيالتطورفلكملاحظةوأنالواحدة-

علىيدلإئماالعقيدة.أصلفيتطورعلىلناءالت@يدالىصارواالناس

الالية-الأجيالفيروايسبتترككترسولكليدعلىالتوحبدعقيدةأن

تصيرحتىفاتها:الجاهليةعقائدهمترقىعنها-الأجالالحرا@بعدحتى

الرباني.التوجدأصلإلىأقرب

منالبثريةتلىيخفيأقدمفهيأصلهافيالتوحيدعقيدةأفا
العقائد

مننابعةل@ستلأئهاوجدت،مذكاملةهكذاوجدتوقدجميعآ!الوثنية

منلهمآتيةهيإنماالمترقية؟ومعلوماته@الثرألكار
سبحانه.اللهعند

وهيألاولى،اللحظةمذحقفهي
أولى.االلحظةمنذكاملة

فلاالإسلامي.التصورعليهويقيمالكريم.القرآنيقررهماهدا

يعدلأنالإسلام!-عنيدافعكانبؤاوبخاصةمسلم-لاحثبنن-مجال-

ص
فيهتخبطمفاشيءإلىحلموضوحفيالكريمالقرآنيقررهالذيهذا

الالعةالظريكتلكالمقلىلة.الأ@يادعلمنطريات
كماموجهمنهجمن

أسلفما!

تقريراالكريمكتابهفييقررسبحانه-ال@ه-أنفيهشكلاوالدي

وعرفكاملة،التحيدحقيقةعرتالثرأولوهوآدمأنجلىمأواصحأ

دةالدينحنةوعرتوالثية،التعددسبئائبةمشوبةغيرالتوجدنزاهة

تاريحأقدمير@جالهناكفكفتالعقيدفبهذهبيهعر@وأ@هوحده.
الأمدطاللماوأنهالتوحيدوالأدينأ،الإسلامإلاتعرتلاالترية

آفريةمنالمتتابعةالأجيالعلى
التئنيةإلىربماعنانحرفت3

نوح-جماعصاحتىالزائفة.الأربابلئتىودانتإلى@ربما
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أعرفهمالجاهليةعلىبقهاالذينيانجديد.بالتوحيدساللام-عل!
نزاهة"يعرفونالدي@الموحدونالمسلمونالأينيولمجميعأ،الطوفان

الجاهلية!والعباد@تالأرلابوسئروال@يةاقعددوينكرون@لتوحيد@

كذلكعاشتالاجنهؤلاءثؤاريمنأجيالأأننجزمولنا@ن

اويعو@والأمد،عليهمبطولأنقبلالمطلق.التوجدعلىالقئملالإسلام

رسرل:كلشأنكانهكذاوأنهجديد.منالتوحيدعنالانحراتإلى

أناإلأبلهلاأتهإبنوحيإلارسولمنتجلدمنوما@رسلنا،

1فاعبدون .(25لأنبياء:ا9

هداأنفيهثدلاوالذي
المقلىنةالأديانعلماءيقررهوالذيشيء،

إليها..ينتهيالتيالنتئجوفيالنطرمنهحفيتامتقابلويهماآخر.شيء

بعضا،بعصهايعارضلظريكسوىلشتاثديانتلىيخفيالاخين@وآر@

الفانين!الثرمباحثفيحتىالنهايةالكلمةليستفهي

منوما
أئهشك

الكريمكتابهفيييهأمراسبحانه-ال@ه-يقررحين
لهمغيراآخرأمراغيرهويقررالقاطع،اللنهذا

التهقولفإنالمغايرة،تمام

ماوسكتبونالاسلام،صيدافعونممنوبخاصةبالاتح.يكون،لى

عهالثمبهاتثفعبقصديكتبون
لاالدينهذاو@نجملة..الدبنأصلوعن

فيالاعتقاديةقاعدتهبنقضيخدم
ولمالله،عدوحياسجاءالدينأن

منالبنريبتدعه
ولمالعصورأفدممذبالتوحيدجاءوأنهأنمسهم،عد

كمارسالة.أيةفيولااللىيخ،@فتر@منفترةأيةفيبغير@لتحيديجيء

حي@وبخاصةالمقارلةالأ@يانعلماء@تقرير@إلىتهتقري@بتركيخدملاأثه

الأساسيةالقاعدةلتدميرمجهمنهجرفقيعملونإثماهؤلاءأنيعلم

كله؟اللهلدين
وهي

أئه
الثريالفكروحيسوليىالله،منوحي

@لماث@العلمفيالبثري@لعقلترقيعلىوقفاولي@@لمتطور!@لترقي

التجريبية!و@لخبرة
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لنايكشفالمختصرالبيانهذاإن
تلقيفيالخطورةمدىعن

إسلامي.غيرمصدرعنحرانبها-مىجانب@يليالإسلابة-مفه@انا

فيومفررانهاالغربيةالفكرمناهجنغلغلمدىلناصيكثفكما
هان@ت

وهمحتىمنها،ويستقونوالمقرراتالماهجهذهعلىيعيشودالذي@

منالإسلامص@الافتراء@لرديتصدود
يهديالقرأنهذا)إنأعدائه..

9،..ةالإسراءأأقومأهيللتي

العقيدة:فيالأصليةوالقاعدةالكبيرةالحقيقة

معاحرىوقفةودقص
نوح..قصة

نقف
منليسالذيوافيدوحمع

خطهاوفيالعقيدةهذهطبيعةفيبلىزواضحتعلمعلىوقمة

الطريقمعالمتكمتفالطريقممرقعلىوقمةايصا.الحركي

فيالاسعيهايتحمعالتيالوشيحةإن
ريدةدوشيجةالدينهذا

لهايحتصوأهدا@وأبعادوآمادلا@اقوتتعلقالدي@،هداطبيعةلهاتتميز

الكريم.الردانيالمهج@لك

الأرصوشيجةولشتةوالنس@الدموشيجةليستالوشيحةهذهإد

واللغة،اللونوضيحةوليستوالعشيرة،القوموشيحةوليستوالوط@،

والط@قة..الحرفةوشيجةولشتوالعنصر،الحنسوشيجةوليست

والنهرد.المردبينالعلاقةتمقطعثمتوحدقدجميعهاالوشاثجهذهإن

)ربةوهويقولاللام-عليهنوح-لعبدهوتعالى-سبحانهدذ-@قالكما

منليرإنهنوحيا@.@أهليمنابنيإن
بينثيم@أهلك

يكونلماذاله

قدالإيمانوشيجةإن.@صالحكيرعمل)إنهصلي@

أثهتحس@فأنت@علمبهلدلي@ماتألني@لانوح:يابينكصاانقطعت

لي@دهوأئهالمستيقنالمعلومافاخاطىءالحسمانهداولكنأهلك،من

صلبد!منابحكهركانولوأهلك،من
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الدينهذانظرةلي@الطريقممرقعلىالارزاضحالمعتممووهذا

الحاهليةإدالجاهلية@نطر@وبينوالروابط،الوشئجإلى

آناالرابطةتجعل
القمهيوآلأوالوط@،الأرصهيوآلأوالشب.الدمهي

نأواواللغة،اللونهيوآناوالعشيرة،
الحرفةهيوآداوالعنصر،الحنسهي

آنأتجعلهاوالطبقة!
أوالمئرك،التاريحأوالصثتركه،المصالحهي

تحمعها-تفرقها@وعلىجاهلية-@تصرر@وكلها@لمصير

الإسلامي!التصورأصلعنعحيقةأصيلةمحالفةتحال@

هيللنييهديالذيالقرآنهذافيممئلاالقويم-الربانيوالمنهج

منوهيالرسولنرجهاتوديأقوم
واتجاهه-نسفهوعلىالقرآنهذا

ال@اضحوالمعتمالكبير.الأصلذلثعلىبيةبالتىالمسلمةالامةقد@خذ
مفرقفي@لإز

والولد،الوالدبينيكون@يماوابنهلوحمنيضربهالذيالمثلوهذا

هذه@راءمنليقررالاحرى،الحاهليةوالروابطالوثائجلثتىأمثالهضرب

يعتبرها.التيالوحيدةالوشيحةحقيقةاثمثال

بيركارفيماو@لدوالوالدالولدبي@يكونفيماالمثللهاضرب-

كذلك:وقومهوأبيه@لثلام-عليهإبراهيم-

لأيه:قالبذنيأ.صئيقاكانإتهإبراهم،الكتابنيواذكر،

لاماتجدلمأبتيا
إنيأبتياشبئأ؟عنكبغنيولايبصرولايممع

قد

تعبدلاأبتياسبريأ.صراطاأهدكفاتبعنييأتك،لمما@لعلممنجاعني

بمكأنئخافإنيأبتيخاعصا.للرحمئكان@لشيطانإناثيطان،

عذ@
الهتيعنأنتأراغبفال:وليأ.للئميطانفتكون@لرحمنمن@

عليكسلامقال.مليا.واهجرنيلأرجمنك!تنتهلمثنإبرايم؟يا

لكأستغفر@
كانإنهربي،

@ثه@ثونمنتدعونوماوأعتزلكمحفيا،بي

منيعبدونومااعزلهمنلئاضقيأرييبدعاهكونألآعسىر*ي،وئدعو
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رحمتا،منلهمووهبنانجئأ؟جعلناوكلأويعقوبإسحاقلهوهاا@تهثون

:(50-41أمريم:عليا@صدقلسانلهموجعلنا

سبحانهاللهعلمهكحاوفريتهإلراهيمبي@كانفيماالمثللهاوضرب-

عقبه:فيالرسالةوامتد@دذكرهببقاءويثرهوميثاقه.عهدهبعطهوهوولقنه،

لنلسجاعلكإئيةقالفأتثهنبكلمات،رئهإبراهيماتجلى)وإذ

ذرنجتيومنقال:إماما،
فال:3

عهديينالل!
لظالمين...!.ا

أمنابلدامذااجعلربإبراهيم.قالوإذ@
منأهلهقوارني

ثمقليلافأمتعهكفرو@نقال:الأخر.وايومبا@منهمأمشمن-@الئمر@

1ةالبقرةأالمصير@وبئ@الترعذ@بإلى@ضطره 24-1 2..،6

بينكانفيصاوفلكوزوجه،الزوجبينيكونفيماالمثللهاوضرب-

فرعونامرأةبينكانماالآخرالجانبوفيوامرأته.ولوطوامرأنه،نوح

عووفر

تحتكانتالوط،وامرأةنوحامرأةكفروالتذينثلأاللهضرب

فيعبدين
منعنهمايغنبافلمفخانتاهما،صالحبن،عادنا

ويل:شيئأ،ا@ته

ال@ا..الذ@خينمعالنارادخلا

ليابنربقالت:بذفرعون،امرئةآمنوالنذينملأا@تهوضربالال@
@لقوممنونجنيوعمله،فرعونمنونجنيالجئة،فيبتاعندك

11النحربم:أ..@الظالمبن 11..

-

ووطنهموقومهموأملهمالمؤمنيىبينيكورفيماالمثللهاوصرب

فيماوفلدومصيرهم.وماصيهمومصالحهموأمهالهم،وثيارهموأرضهم

الكهفاصحابالفتيةصكانوماق@هم.معبهوالمؤمنينإبراهيميركان

وأرصهم...وثعرهموقومهمأهلهممع

قالوا@ذمعه،وانذينإبراهيمفيحشةأسوةلكمكفتقد@
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ياوبداكفرنابكمانه،ثونمنتعبدونوممافكمبرأءإتاةلقومهم

أ@وحدهبات@تؤمواحتىأبداو@لبغضاءالعداوةوبينكم

4).

أوىب@عجبا؟آياتنامنكانواوالرقيمالكهفأصحابأنحشتأم@
آتنارنجافقالوا:الكهفإلىالفتة

لناوهئىءرحمةلدنثمن
ئمرنامن

ايلنعلمبفناهمننمعددا.سنبنالكهففيآذانهمعلىفضربنارشدا،
قةإنهمبالحق،همنجعليكنقضقنحنئمدا.لبئوالمائحصىالحزبين

ربربافقالوا.قاموابذقلوبهمعلىوربطناهدى،وزدناهمبهمبرأمنوا

قوماهؤلاءضططابننقلنالقدإلهادونهمنندعولنوافىض@@ل@ماو@

ىاترمفنئظلمفمنبين!بلطانعليهميئونلولاآلهة.@رنهمناتخدوا

لرالكهفإلىفأووا@ته-إلا@يعبدون-ومااعتزلتمومموإذكذبا؟اتهعلى

-9الكهف:أمرفقأ@أمركممنلكمويهيىءرحمنه،منربكملكم

16)..

م@الكريمالرهطسيرةمنالمسلمةللأفةضرلهااليالأمئلةوبهده

شعاب@يالصلىبالإيمانموكبليسقح@االدينوالمؤمي@.الألاء

أمامهاالبلىزهدا@لضعلموقامةالامةلهذهالطربقمعالموضحت@لزمان،

يقومولاالصلم،المحتمععليهايقحأنبجبالتيالوشيجةحقيقةعن

يتمثلادووضرححمليالطريقعلىبالاستقامةر@هاوطالبهاس@اها.على

مها.نمافيهذهالقرآنمنتوحيهاتوفيكثيرفمحاقففي

منيوا@ونالآخرواليومبا@يؤمنونقوماتجدلا-أ
اقحاذ

أولئديخرتهم-أوإخوانهم@رأباعممأوأباع@كفواولو@رصوله-

بروحوأنجدهمالإيمانقلوبهمفيكتب
مننجريجناتوبدخلهممنه،

رضيفيها،خالديناثنهارتحتها
ا@ته

اته،حزبأولكورضوات،عنهم

حزبإن@لا
@لك

..(22لة:المحا@أ@لمفلحون،هم
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إليهمتلقونأولباءوعدوكمعدويتخذوالاآفواانذينأبهاا@-

أنوإياكمالرصوليخرجونالحق،منجاءكمبماكفرواوقدبالمولة،

مرضاقي،وابتغاءسبيليفيجهاداخرجتمكتمإنربكم،باكنؤمنوا

فقدمنكميفعلهومنأعلنتم،وماأخفبتمبماأعلموأنابالموثةإليهمنيرون

ا،..ةالممتحةأ@@لبيل@سو@ضل

وا@ثهبيكم،يفصلالقيامةيومأولادكم،ولائرحامكمتمعكمالن-

بصير.نعملونبما
حةأسوةلكمكنت.قد

معه..والذينإبرامبمفي

..(3،04الممتحنةأ@بلخ

إنأولياءوبخوانكمآباءكمتتخذوالاأمنوااثذينأثها)يا-

@الظالمونممفاولئكمنكمبنونهمومنالإيمان،علىالكفراسنحبوا

2لتوبةا1 3

بعضهموالنصارى@ولياء،اليهودتخذوالاآمنوااتذينأيهايا@-

الطالين،القوميهديلاال@هإنمنهم،فإنهمنكميتونهمومنبعض،أولياء

.(51المائدة:أ

المجتمععلاقاتفيالحاسمةالأصيلةالقاعدةتلدتقررتوهكذا

ثالإسلامي
سائرعنبهيتيزالذيالعضويوتكوفيبائهطبيحةو@ي

مجالهاكيعدولمالزمان.آحرإلىوحديثاقديمأالجاهليةالمجتمعات

غيرأخرىقاعدةايةعلىالمجتعإقامةوبي@"الإسلام"ةبينللجمع

تثمالإسلام،صفةيدعونوالذينللأقةاللهاختارماالتيالقاعدة
أحلالتيالجاهليةالعلاقكتلكمنأكثرأوقاعدةعلىمجتمعاتهميقيمون

أتهم@فاالإسلام؟يعرفونلاانهمبفاالعقيدفقاعدةمحلهاالإسلام
والاسلايرفضونه.

1
1

لي
التيالصفةشلكلهميعترفلاالحالتينكلتا

وهملأنفسهمبذمجونها
الجاهليةمقوماتمنغيرهايختلىوربليطقونها،لا

فعلا!
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التلىيخمدارعلىاثنتي@افي@إلىال@مىالإسلامقسملقد
الرسولتييخرمالهديكلالرسل-أتبحمرالمسلمشأقة

فيوالأصامالطواعيتعبدةصالمسلمي@غيروأفةكافة-الناسإلىالإحير

القرونمدأرعلىوالأشكالالصورسى

مدارعلىتحمعهمالتيلافتهمالصلمي@ئعر@أناتهأرادوعدما

ديلهموقالرمانه-فيكلالرسل-أتبحصورةديلهمعر@هاالقروف

ربكموألاو@حدةأفةأميهمهذهإن@الأقة.هدهأجيالاستعراصلهاية

هيافتكمإنللعربيقلولمفاعدون@.
جاهليتهافيالعريحهافةا

ليوالعرالودإسرائيلوهى@أمكمإدلليهود.قالولاس@اء!و)سلامها

امتكإدالفلىسي:لسلمانقالولاسماء!وإسلامهمجاهليتهم
س!فالمهي

أمدإنالرومي:لصهيبولا
افتلثإنالحشي:للالولاالروماد!هي

هي
إدوالحتروالروموالمرسالعربمنللصلمينقالإئماالدشة!

وهلىود،موسىأيامعلىحقاأسلم@االذبنالمسلمودهيأمتكم

ا@اس
وإثويسو)سماعيلوأيوب،وسليمان،وداودونوح،ولوط،هيم،

ومريمودحيى،وزكرياالون،وقيالكفلوفي
سورةليجاءكما

.(91ور-يات:)آلبياءلأا

هده
هي

لمىسجحانه-الله-تعريففي@االمسلمين9افة
لهتاء

المسلدميىمىلي@إتهليقل@ولكىلليسلكهالمحهطريقغبرطريقا
أفاا

حى

يقصيواقهاقهلاعر@هاالتيالامةإلآأنةلالعرفللاقه،أسلمناالذير

الفاصلير..خيروهوالحق

الأخيرة:الوقفة

معالأخيرةالوقفةسق@تئم
المسلمةالحصةقيمةلرىنوحقصة

دي

سبحانه:التل!ميزار

حفنةإن
سعضتدثر@اللامعليهنو-أتبحمىالمسلمي@من
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فينوحدعئحصيلةكانواهمعر،اتاأئهمالروايات
إلأشةألف

حمسش
الثأن.هذافيالصحيحالمسيقنالحيدالمصدريقرركماعامأ

الحمنة-هذهإن
قدالطويل-والجهدالطويلالعمر@لكثمرةوهي

لهايحريوانالكون؟هداظواهرمنالمألو@لهاالمحهئغيرأناستحقت

الأرض!وقتهاصالمعمورفيحيوكلشيءكليغمرالذيالطرفاندلك

العمرانولذرةفلك،بعدالأرضوارثةهىوحدهاالحفنةهذهبحعلوأن

جدي@منوالاستحلات@يها
(1)

خطر.أمروهدا..

الأرضفيالثاملةالجامليةتواجهالتيالإسلاميالحعثطلائعإن

اثذىتعانيكماوالوحثة.الجاهليةهذهفيالغرلةتعانيوالتيكلها،

أ@امطويلأتقفأنيغيالطلائعهذهإنوالتكيل..والنعذيطوالمطلردة
والتفيهر!التدبرتستحقالتيدلالتهوأمامالحطير،الأمرهذا

ال@هميزانفيعظيمش@ءالأرضفيالمسلحةالبذرةوجودإن

وعمرانهاوأرضهاالجاهليةيدمرأنسبحالهمهيستحقشيءتعالى..

هذهيكلأأنسحانهمنهيستحقكماجميعا؟ومدحراتهاوقواهاومثآتها

جديد!منوتعمرهاالأرضوترثوتنحرتلمحتىويرعاهاالبذرة

يصنعالثلام-عليهنوح-كانلقد
قالكماووحيه،اللهبأعنالفلك

إنهمظلمواالذينفيتخاطنيولاووحينابأيخناالفلكواصغ@تعالى:
كث@..هي:أقون،مغر

لذوعندما
كماعليهويقرونويزجرونهيطلىلونهوالقومربهإلىنوح

سورةفيقال
ا@

ةكات

لأةدصلابر@حع(1)
بوندي@صالمكبمىارحصانصه@لل@
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فدعاوازدجر.مجونوقالواعبدنافكذبوانوحقهمتبلهمكذبت،

مغلوبئنيربه

دايتصرأد!رلهويدعر@غلولب@انهيعلنرلهإلىنوحلجأعدما

عبدهحدمةفيالهاثلةالكونيةالقوىال@هاطلقعدئل!رسوله.غلبوقدهو

الماءفاتقىعبوناائىضوفخرنامفمر.بماءالماءأجمل@ففتحنا

تدرأ.تدئمرعلى

الممتوىهذاعلىعملهاتراولالهائلةالقوىتلككانتوسينما

عبدهمعالحلية-بذانهسبحانه-ا@ه-كانالرائعالكوني

كانلمنجز@قبأعيا..نجريوثصر.@لر@حذ@تعلىوحملناه

الإسلاميالبعثطحفعتقفأنيجبالتيالهائلةالصورةهي

تغلبها!وحي@9الجاهلية!@اتطار@حي@أمامهامكانكلوفيزمانكلفي

منولي@الهائلة.القوى@لك@يةلهااتهئخرأنتستحق

صورصصورةإلآالطحفادفماالطوفان.هيتكونانالضر@ري
تلك

مو،..الأربكبخوديعلم)وما@لقوى!

ويحاهرونهدعهتهويكرونالاسينكرهحين@لحعصبحالمذه

تضعاقمه:@كلين9إلأحيئذلهفليسالاطلة..بالخصرمة
نجاتهأشدله

رحمتهواسعمندد@لى@لمذخوربأمر@الأسببهذهوتجريأصحابه،ونجاة

ماوالرضاالسكينةمنعليهوتفيض:فضله،
والجحيد.الأدىعلىبهيصبر

أهي.9ووحينابأعيننا@لفلكهواصنعنوح:سفينةفياياتئلاث

7،..2المؤسنون:أووحينا@بأعيننا@لفلكاصنعأنيخا@ل!ن@كث@..إ
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...(14القمر:أكفر@كانلمنجزاةبأيخا@جري

ا@بأعينجرتثئمالله،بأعيىصعتالسمينةأنالآياتهدهوتعل@

كفر@!كانلو،)جزاء
مىروحكفرسلكلسلوئلأية

مددو@يالسلوى،هذه
الأملمن

م@أعرحقتحجةلكلوالقوة
االمدد؟هذا

منيومكلتستقبلحاانعدتكم:هذهالحق:دعاةإلىقرآنيةلمتةهذه

قائمينالليلجوفديالراعيةاللهأعينتراكموافىمسبحين،أيامكم

صائحفيهايغبخيالاخرفذكرسرائركيمفييستعل@وأنساجديى،

يوماخراهم،@ييميرهمبماإلا@لياكمفيالاستميزوافلاالحق
تظلملا

الصلمة،العصةعليهاتقفأنيجبالتيالوضيئةالصورةهي

عليهاليىوالهالأيامحينامنوتغلبهاوتطلىث@ا،الجاهلية،تستعليحين

والأإليه،وتلحأقوتهامصدرتعرفأنوإلاةطريقهافيوتستمرتئبتأدإلأ

فيشيءيعجزهلاالقديروليهاأرتتقأنوإلآبأمره،اقهيأتيحتىتصرأن

@الإعد@فترةإلأأعدائه،إلىأولياهيتركل@وأئهالسماء.فيولاالأرض

اللهفإنالفترةهذهمتى@جتارتوأنهاوالابتلاءة
ليبهاوسيصنعلهاسيصغ

يتاء.ماالأرض

الكونيالحادثعرةهيوهده

لاإته
يسي

تاركها@هأنيظنأنلالإسلامالجاهليةيواجهلأحد

لاأنهكمابالرلولية..سبحالهاللهإفرادإلىيدعووهوللجاهلية
ينغي

أنله

عبدهوهوالقوىلهدهتلىكهاللهان@يطيىالجاهليةقوىإلىالداتيةقوتهيقيى

لهيشنصرالدي
مغلوب)أنييعل@حي@

تملكالحاهليةإرمتقلىلة.ولامتكافئةليستحقيقتهاديالقوىإن

لهيسخرأنيملكواللهالله.قهةإلىيتنداتهإلىالداعيولكن
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علىيدمرالقوىهدهوأيسريئاء-وكيفمايثاءحينماالكونية-القوىبعض

تحتسب!لاحيثمنالجاهلية

ألفق@مهفينوحلثولقديريدهلأمرالاتجلاءلترةتطولوقد

حصجلةتكىولمالله.قذرهالذيالأحليئيأدتيعاما؟خمسي@إلآسة

الحفنةهدهولك@عرائنيإلأالطوصلةالقرةهده
كلتالبشرم@

الضات@البثريةعلىوالتد@يرالهائلة،القوىتمخيرتساوياللهميزارفي

وتستخلفجديد،م@تعمرهاالطيةالحصةلتلكالأرضوتوريثجميعا،

فيها..

وفقلحظة-كل@يتتمفالحوارقيمض!لمالخوارقعصرإن

لألماطيستدلاللهولكنالطليقة-ا@همثيئة
أخرى،ألماطاالخوارقم@

العقوللعصعلىالحوارقسعصتدقوقدومقتضياتهافترةكلواقعتلائم

آثلىهاويلابسونثائما،اثهيديرودبالثهالموصولي@ولكىتدركها،فلا

واحبهميؤدواأنإلأعليهملي@اللهإلىالسبيليسلكون

وثقةطمأنيةفيالأمورلثهيدعحا3جهد؟منطاقتهمفيمابكلكاملا،

جلأكماإليهيجلىواوادالمعينايناصرإلىيلجواأنعليهمئغلبونوعندما

ينتظرواثمفانتصر،..مغلوبماأنيربه)فدعانوح.الصالحعبده

لرج
منالفرجواشطارالقريب.اته

الانتظارهذاعلىفهمعبادة.الله

رطجر

فيهمفبثتومهإلىنوحائرسلناولقد
عاما،خمينإلأشة@لف

آيةوجعناهاالسفيةوأصحابفأنجياهظالمونوهم@لطوفانفأخذهم

4،.1لعنكبوت:اأ@للعالين

حميىإلاسةالفكانتقيمهفيهادعاالنيرسالهلترةانوالر@جح

بعدكذلكفترةوأعقبتهامحدثة،غيرالرسالةقبلفترةسبقتهاوقدعاما.
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طبيعيغيرلنايبدومديى،طويلعمروهومحدثة.غيرالطولانمنالنجاة

فيمصدرصدقمى(نتلقاهولكناالأفراد.أعمارفيمألوفولا
الوجود-هدا

عددإننقول.اننستطيعلإتاتصيراله@اأر@فإثاصدقه-برهاروحدهوهذا

الأجبالهذهاللهيعوضببعيد@نفلي@ومحدودا،قليلاكاديومذ@كالبثرية

تكنربناحنىالحباة.وامتدادالأرضلعملىةالعمر،طولالعددكثرةص

دهناكيعدلمائىضوعمرتالنلم@

ةالظاهروهدهلطول4

طالتالشلوقلالعددقلفكلماالأحياءمنكثيرأعمارفيملححظة

عمرليملغحتىكالسلحفاة.الزو@حفوبعضالشورفيكماالأعملى،

الواحدةتعيث@لابالملاببنيتحالدالذيالذلصبيماالأعماممئدلعصها

مىأكثرمه
يعبرصوالاعرشبوعي@.أ

لقوله:الظاهرةهده

نز@رمقلاةالصقروامفراحأأكثرهاالطيربغاث
(1)

الحكمةودهالطير.لغكأعماروتقلالصقرعمريطولثثمومن

سمقدار.عدهشيءوكلالبالعة.

آمنواالذي@القليلالعددكيرعاما-خمسينإلاشة-ألفتثمرولم

وهمالعظمىالكئرةالطوفانوحرفلنوح.
وجحثصمبكفرهملمونف

وهمالمؤمنين،منالقليلالعددونجاالمدبدة،الدعحةعنو)عراضهم
عننحدثهملاللعالمينآيةلاوالسفينةالطوفانقصةومضتأصحد

مدارعلىوالظلمالكفرعاقة

مفلة@ي@ر،سومفحةصحاء.@لطر@مك(1)
@لمر@حلي
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السلأ@عليههودقمة

@لمحنوى

وحوارو@حدة

الطليقةومثيئةال@هستة

القيحوالرذالمتكررةالبهة

صلةلمماواوالئحديؤالتر

الكونيةالحقيقة

وللمر@الغج@ا

وهحكوطردلفة
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السلأ@عليههود

الطوفادطحا@المكدبودالأكثرورالتلىيح،فيلوحقوم

دوالاجوسواسال@ةرحمةوسالحياةمنواسئمعدواالتلىيح؟وطياهم

ثوللمتقبن)والعاتجةووعده.ا@هلسنةتحقيقأالأرصفياسئحلفحا

بسلاماهطنوحيا@لنوح.اللهوعدكانولقد
عليكوبركاتما

يمسهمثثمسنمتعهموامممعكمقنابموعلى
4،8د:أهو@أليمعذ@بمنا

وإذاالله.وعدحاءالتلىيح@خطو@ومصتالزمانعجلةدارت@لما

عاد
ا@ه:كلمةعليهمحقتممناللادفيتمرقوأالدي@نوحنسلمن

..@ئليممناعذ@بيمسهمثنمسنمتعهم)وأمم

عادتكمااخرىمرةالجاهليةعا@تلقد
يعلمهالاأجالسعدقبلم@

المحهإلا
لمحعدآدملويةأجيالاسأدلدللاآلم..@ويةمنالمسلمينمز

استخلاله
عليهكانالديبالاسلاموعاشتملمةولدتقدالأرص@ي

التيالحاهليةلهموانحرفتثينهم،عنالئياطينحتى@جتالتهمأبواهم

معهفنجانوحجاءتمالئلام-عليهنوح-و@جهها
المسلمي@،لحاسمن

دعاكماثيارا-الكافريرمنالأرضعلىيعدولمالاقونوأهلك
رنوح

له

نوحفويةمنكثيرةأحيالاأنبدولا
اجتالتهمحتى@عده..لالإسلامعلثت
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ثمودوكانتعادوكانتالجاهلية.إلىكذلدلانحرفوااحرىمرةالياطين

الحاهلية..امممنلعدها

)1(،الأحقافتسكىقبيلةدكانتعادفأما
نجوبفيرمليةجبالوهي

علىعادمنازلكالتوقداليم@.ناحيةسحضرموتقر@العربيةالجريرة

الجزيرة..جنوبفيالمتفرقةالمرتفعات

منفترةبعدقلوبهمراغتممنوكان@انوح،قومبعدحاؤواوقد

أقصىزمانهافيالقبيلةوبلغتالعصاة.منالأرصوجهطهرالديالطوفان

عليهمحقتممنكانواهؤلاءولكنوالمتاع.والرزقوالمعةالقوة
والدينرنةالتوحيد،علىالوثنيةو@حتلىواا@ه،أمرعتماصبماافه،كلمة

هودأئخاهمعاد)وإلىتكذبشرالرسلوكدبواقه،الدينونةعلىللعبيد
أهحد:مفترون،إلاأنتمإنغيره.إلهمنلكمماال@هاعدواقومياقال.

آصرةكانت-تجمعه-منهم،و@حدأحوهملهوعادهودسوكان

العامةالقربى
السياقليالآصرةهذهوتبررالو@حدة.القبيلةأفر@دلين

سلأنالقرآني،
تقومانلهاش@

و)خوته،الأخلينوالتناصحوالتحاطفافقة

ولبيهمأحيهممنالقومموق@وليبدو
المفاصلةلتقمثئمومستقبحأ!شاذأ

لي

معنىبذلكويبرزالعقيدة.افتراقأساسعلىو@خيهمالقومبيىالنهاية

وتررالوشيجةهدهلتتفردالعقيدة.وشيجةتنقطعجركلهاالوشائجالقطح

@ي
وخطهالدينهذاطبيعةتتبينلكيئمالاسلامي،المجتمععلاقك

مىوقومهوالرسولتبدأبهعوةفالى
وليهابينهتجمعواحدةامة

والأوالعشيرةوالبوالدمالقربىئواصر
بالافتر@قتشهينمض..7

واثةمسلمةائةالقممنمختلمتينأثي@ونكلن
المفاصلةهذهأساسوعلىومماصلة..فرقةوبينهما

بنصراللهوعديتم

الأحف@(1)
حبع

@لىمال.صنمع@لصومو@لكيصحمقص
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أدبعدالأبتحفقولابهذااللهوعديجيءولاوإهلاكالمخنين

المفاصلة،تتم
والمؤفونالبيويخلعالصفو@،وتتميزالمفلىقة،وتتم

معه
ولاعممويخلعهامعهم،ووشائجهمروالطهمسبقومنقومهم،من
نهكلهولاصمويعطمالقحهم،

اللهإلى@عنهمالنيالمملمةولقياثنهمربهم

يتنزلقبله-لادقط-وعدئضالدي@ةوخلعوحدهلهالدين@ةوالى

ال@ه.دصرعليهم

هلق@وإنذ@رهعادأخايذكرأن@نهح@هلبيهيوحهسبحانه-والله-

لهبحليأسىيذكرهلالأحقات.
إعراضسيلقىمامثللقيالرسلم@

مكةفيالمركينليذكرويذكرهئخ@م.وهوقومه
منالغابريىلمصير

أنذرإذعادئخاثو@نكرحولهم:وسمنهممقرلةعلىوأمثالهم،زملائهم

اقه.إلأتعبمواألأخلفه-ومنيديهبينمنالذرخلتوقدبالأحقاف-قهمه

عذ@عليكمأخاتإني
.(21الأحفا@:أعظيم،يوم@

صمةبصفتههناالقرآنيذكرهاللام-عليههحد-هرعادو@حو

كفيلةكمتالتيالقرالةوصلةولينهم،بيهالودصلةليصورلقومه.الأخهة

وهيوبهبهاظنهموتحسىدعوته،إلىتعطمهمبأن
الصلةطف@

لي@

و@لحص@ة.الملاماةموقفمنهيقفودالذينوقومهمحضد@نهخ@

الرصلفقد@سقتهلقومه.نذيرأوليكرولمقومه،عادأنذر@خووقد

ومنيديهلينمن@لنذرخلت)وفد@ل@

عهولصدأمهقريبا
وسلسلةمتصلة،دالنذ@رةالمكان.وفيالزماندي

معهودفهوغريا.ولابدعألي@والأمرممتدة.الرسالة

سورفيالقصةهدهوقد@رت
عذة

وصر@ت)1(،الكريمالقرآنلي

(1)@

رو
@-6لمحر@ة

رهسر
2،2-18لفر@

7،2-65@عر@لا@رةسو
@ر@ل@@رةسو

2 31-1 0-49مودلوره.35

موره6،
2،6-2@لأحف@1،61-21دملت

صورة@@لنحم.سورة@-3@لحافةا،،-31@لضمرد44،5@ل@ربدت

3،1ية/آ)ق(
رسو

3،8قدلو@ة
3لكرث@رةسر
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نريالور@عصرفيمبكرةالإشلىة
)ق(والمجمسورةفي@لك

فماوثميعاالأولىعا@اأملكوأنه@الحمسورة@مىوالدكبوت،والمرقاد

لمرتان.اسورةوليلوط@،وبخوانونرعون)وعاد)ق(وسورةأبقى@

بينوقروناالرسوئصحابوئمود)وعا@ا
سورةوفيكثيرأ،،ذلك

الئيطانلهموزينمحفممنلكمتينوقدوثموذوعاثاخالعنكض.

@مسنبصرينوكانواالتلعنفصن@مأعمالهم

فيهاحاءحيثالفحرسورةالقصةهمدإلىأشارتسورةوأول

ئخلقلمانيالعمادذاتإرمبعادربكقعلكيفنرأتم@تعالى:اللهقول

البلا@.فيمثلها

فيوردتكماهي.وديالأعراتفيمفصلةالقصةهذهورتثئم

سورةفيخاصتفصيلوفيوعاد.هحداسمفكرلدونلماالمؤمنور"سورة

طرتطرديها:بي@مخنصرةلماالثعراء@اسورةفيوعرضتلما،الأحقات"

مهمالمكدبونإليهاانتهىالتيالعاقبةوطرفلقومه،هوددعوة

وحوار:واحدةرسالة

فلكأجلومروانقرض@ا.بالراالذينالعريةالقبائلعادسوقيلة

الكتبوهوالقرآن،هر@حيالهمةممردفيوالأخيرالأولالأملسكان

اللهأرصللقدالكتبسائرثورلأخبلىهمتعرضالوحيد@لذي

القصةديقومهإلىنرحأأرسلكماعادإلىهودأ

لعلتجمعهم،التيبالأواصروالتذكرالود@لهدا..@ترميا@ال
يكذبلافالراثدبقول.فيمابليهاطئنانهمويحققئموهيميثبرفلك
قومه.يغشلاوالناصحأهله،

ماا@تهاعبدواقمياقال.هودا،ئخاهمعاد)وبلى
إنيمنلكم

0نققون؟أفلانجره، 1الاعراف:0،01 6
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الشةإتهاونفسالححار،ونفصالرسالة،نفىإثها

لراحد.الرنلقاوالجاري،الناموسواضية،لماا

معهنحروالديرلوحثواريمنهؤلاءعادقهمإن

وقيل.الممية،في

عدثممكاد
فياليرالمؤمينهؤلاءأبناءأنشكمنوماعثراثنا

اللهيعبدونكالواالإسلام-وهواللام-علجهنوح-على@ينكانواالسفينة

ألهيعتفدودوكالواعره،إلهمبىلهمماوحدما
قال@هكداالعالمبى،رب

الأمد؟عليهمطال@لضا..@العالمينربفنرسول)ولكنينوح:لهم

م@عوقا@الغراية،لعبةاليطانمعهمولعبالأرص،ليق@اوتف@

وفقلاالهوىوفقالمتع-وشهوأتالملكشهوةأول@وديشه@اتهم-

سوحدهاقهعباثةإلىسبيهملدعحصمأنيستنكرونهيقومعادالله،شريعة

تتقون؟،.أفلايخرهإلهمنلكمما@جدوا@لتهقوميا@ال.جديد.

سلوحقالهاالتيالقولة
مافأصا@همقرمه،لهاكد@والتيقسله،

عادأاتهواستحلفأصابهم،
لاحما@،طيسكونوكالوابعدهم.من

وهي

مااليصحدودعلىالمرتفعةالكثاد
فيسلىواوقدوحضرموت-اليمامةلين

سمنحلمايتدبرواو@يتدكروافلملوح،قومقبلسليهسلىالذيالطريق

فيسلىوا
@يهح@يصيفلذلكالطريق،هدا

)أفلاقوله.لهمحطاله

لقلةاشكارأ@تمون؟
منحولهم

اقه
وس

المرهرب.المصيرفلك

وحده:@لتهوعاثةالت@يدإلىيدع@م@لئلام-عليههيد-ذاموها

يخرح@..إلهمنلكمماال@هاعبدواتوميخا)قال.

كما@سلفنا-انحرفيا-قدوكانوارسرلكلبهاجاءالتيالو@حدةالقولة

ع@
أولولعل@لفينةمننوحمعالحزمنودبهاهبطالتي@لو@حد@لتهعا@ة

@يخطوة
كانتألانحرافهذا

التيالقليلة@لصؤمةالمئةفكرىتعظيمهي

خملت
نوحسعالسفينةلي

أ
التعظيمهذاتطورثم

ص

دإفاجيلبعدحيلا

نافعة؟وأححارأشجارفيتتمثلالمقدسةأرواحهم
الأشياء،هذهتتطررلم
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ل@عادالنلم@يصدودوسدلةكهنةوراءها@ذامعبودات،هيفإذا
م@هم

لا
3

المذعاة-اتالمعوتهده
الكثيرةالجاهليهصورم@صورةدي

لاالذيالمطلق.التوحيدلهجصواحدةحط@ةالانحرأفأنذلد

وحده.لمحهإلابالعبوديةيدبرولاوحدها@هلعيرالتتدي@لشعوريتجه

نتعهأدلدلاواحدةحطئالاسحراف
يعلملاوانحرافاتحطحاتالزسمع

الله.إلأمداها

بانحبودية،وحدهقهيدينونلافركينهطقومكادلقدحالأيةعلى

يدعحصمهولإفا
إلاأتم)إنرسول:كلبهاجاءالتيالدعحةتلك

..9@ترون

قه.شركاءمنتدع@مهوفيمااقه،ثودمنتعبدونهليماممترون

كلوفيرسرلكللانعلىالخالدةالواحدةالدعهة@مامنقف-

الفرآنيحكيهليماالمنمثلةقه،والعبوثيةالبادةنوحبددعحةرسالة..

غيرم@..إلهسلكممااللهاعدواقومياقال:رسول.،كلعنالكريم

وحده.قهالاملقمالديونة"بأئهاوحدهلا@هالع@اثةاوضحنا!ولقد

هذاإنفلكوالآخرة.الدنياشؤونسقأنكلفي
تعطيهالذيالمدلولهو

اللفظة
وطريقوفل@.وخضعدانةمعساهاعد!"نف@أصلهافي

مدللأ.خاضعاعدا@يىجمعلهوعئدهممهد.مدللمعبد

هذامدلوليحصرمرة@ولالقرانبهذاخوطب@لذيالعربييكنولم

اللمظ
أولبهخوطبيومإنهبلالتعبدية.الثعئرمجرد@ثاءفيبهيؤمروهو

عدمانهيفهمكانإنماتعبدية!شعائربعدفرضتتدتكنلممكةفيمرة

منه@لمطلوب@نبهيخاطب
الدينهفةوخلعكله؟أمرهفيوحدهلمحهالدينحنةمو

منلغير@لته
عنقه

@هره.كلفي

دثه@رسولف@رولقد
وليستالائبح!"هيبلهالصا"الجادة"ي



والصارىاليهودعنحانمسلعدييقولوهوالشعائرهي

بابأ:أروالرهادالأحبارواتخاثمم

الحلالعليهموحرمواالحراملهمأحت@اإتهمبلى."

@ا..إياهم@عبا@فدلد

صررةباعتلىها@االتعبديةالعكلاعلى@االطاثة"لفطةأطلقتوقد

مدلولتستعرقلاصورةسشأنفيدتهالدينىلةصورمن

الدير،"لبهتفلمالالأصالة!لالالتبعيةتحىءإلهالللاالع@اثة"

التياللهغيرعبادةأنيمهمونصارواالناسنفوسفي"الجاثةومدلول!

هيالجاهليةإلىالإسلاممنالسلمىلهايحرج
فقط

التعبديةالشعئرتقديم

هدهالإنساننجنبمتىوأتهمثلا!والأوثانللأصنامكتقديمهااقه،لغير

مسلمأ.وأصبحوالجاهلي@ةالركعنبعدفقدالصورة

لفيوتغبيرللوانكماش،وانحلىلاطل،وهثموهذا

يحرجأوالاسلامفيالمسلملهايدخلالتي"الع@ادة"لفط
وهذامنه-

@هالكاملةالديونةهول
اللهلجرالدي@لةورفضشأنكللي

كلي

اللفظةتفيدهالذيلوهوشأن
عليهنمقوالذياللغة.أصلفي

ئرباباورهانهمئحبلىهم)انخذواتعالى:تولهيصروهونصالجد@اللهرسول

..(31ةالتوبةأ@غدونمن

قول@لمصطلحاتمنلمصطلح@كليهماللهرسولتفسيربعدوليى

لقائل

تحددلمحةيعرضها@لقرآنكمامحدقصةفي
القضيةموصوع

بهجاءالذيالإسلاموبينوق@ه؟هوبي@كانت@تنومحور@لمعركة

@لحثال@@لأساد@بو@لأع@نكه@لدى@لقم@لتبر@حع(1)
@

لعة@ثرمطلعتط@لحو@د

لي
فهلا@@للض@لر@@لهل!@ت@لنر@



لهم:يقولوهويع@هكانالديماوتحددعليهاةكنواالتيوالجاهلية

يعنييكنلم)نهكيرم@.إنهمنلكمماا@هاعدوايخاقومأ
لاياقومة

مدلولانحسرالذينيتصوركماأألتهلعيرالتعبديةلالعائرتتقدمها

العاثة!لا
كانإنماالتعبدية!العائرإطارداحلوانزوىمفهيمانهم،لي

لأحدوالطاعةالدين@نةونبذكلها.الحياةمهج@يوحدهلتهالديمينةيعني
من

كلها.الحياةشؤونفيالطواعيت

الدنيافيواللعنةالهلاكهودقوماستحقأجلهاساليوالمعلة

صورةدهذهلغيرالندديةالثمعئرتقديممحردهينكنلموالآخرة

اللهعبادةإلىمنهاليخرحهمهودجاءالتيالكثيرةالركصورمنواحدة

استحفحاسالتيالنكراءالمحلةكالتإئماوحده-لهالديخولة@يوحده-

أمرواتباعرسله،وعصيادر@هم،بآيات@مجحو@هي:الجزاءفلكاجلها

رسله،وعصواربهم،بأياتجحدواعادوتلدعبيده:أمنالجبلىين

5أهحد9عنيدجاركلأمرواتبعوا ال@هالقائلينأصدقعنهميقولكما.(90

رب

واضحةحجةفيالسليموالفكرالرضيدالسيلإلىقرمههيدعا

والحيرة..الكظلماتتبدد

لكمإنيتتقون؟ألاهود@خوهملهمقالإذعاد@لمرسين.كذبت،
إلائجريإنئجر،منعليهألكم@وما@وأطيعون.اتهفائقوا@مين.لرص

1ةالعراءأالعالمين،رثعلى 23-1 27).

وطاعةتقوى@لثهإلىدعيةةرسولكليقولهاالو@حدةالكلمةفهي

قيمعنويرجعالحيافعرصمنالقوملدىفيماللرهدوإعلانرصرله.
افهعدماإلىوتطلعالزائلة،الأرض

كريم.أجرمن

مايزيدثنم
فيالترتعليهمفينكروتصرفاتهم،القحمبحالحاصهو

والاستطالةوالتكثرالثراء،عنوالإعلانبالمقدرة،التباهيلمجردالبيان
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وماالدليا،هدهأمرمرعليهيقدرونبماغر@رهمينكركماالناء،في

ورقاسته.الكتقوىصوغفلتهمالقوى،منفيهايسخرونه

@نخلدون؟لعلكممصانعوتتخذونتعبثون،آيةريعبكل)أتجنون

1ةالشعراءأ 28-1 29)..

المرتفعات@وقيبنونكانواأ@هموالظاهرالأرض.منالمرتفعوالريع

م@القصدوأنعلامة.كأئهبعدمنللناظريبدوبنيانأ
التفرهوكادفلك

المارفلهدايةكادولوعبثا.سماهثئمومنوالمهارة.بالمقدرةوالتطاول

الحهد،يفقأدإلىتوجيهفهو..@@تعبئونلهم:قالماالاتجاهومعرفة

لاونافع،ضر@ريهوفيماالمالوشمقالبراعة،وتنفق
والزيةالترفلي

لمهارة.واالبراعةإظهارومحرد

كدلكويبدو
عادأأن@تخلدونلعئكممصانع)وتتخذونقوله.من

المصالعلتتحذيذكر،مبلغاالصناعيةالحضارةمنبلغتقدكانت
وحتىالمرتفعك؟علىالعلاتوتثييدالقصور،وبناءالجباللنحت

اليانم@بوساطتهاينشؤونهوماالمصايعهدهأنالقومخاطرفيليجول

.@الأعد@غلىاتومنالجومؤثراتمنووقايتهمالموت،م@لحمايتهمكافية

قومه:عليهاستنكلىماهودفيويمضي

1الشعراء:أ@جبرينبطثمبطتموإذاأ 3

لهم
القسوةمنيتحرجونولاثببطشونحينيتجبرودغلاظ،عتاة

يملكون.التيالما@ي@بالق@ةالمعتزينلقجبرينشلنالبطض.في

منلئنهنهرسوله،وطاعةالقتقوىإلىير@مموهنا
الغلظةهذه

المتجبرة:الباطة

1:@الشعر@1وأطيعون،ا@تهفاتقواة 31)..

ون.ويتبمويتطاولونبهيستمتعونبماعليهماثهنعمةويذكرهم

لهمالأجدروكان
نو(ما@مطامم،بسلبهمأنويخ@حافيشكروا،يتذكرواأن
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الدميم!والبطروالبطشالبثفيأسرفواماعلىيعاقبهم

وجنابونجين..بأنعامأمذكمتعلمون.بما@مذكمالذيواتقوا@

إنيوعيون.
عيكمئخاف

عذ@
1العراء0231-أعظيم،يوم@ 35)..

بما)أمدكمأولأ:الاجمالوجهعلىوالنعمةبالمنعميذكرهموهكدا

ثمليه،وييشونويعريخونهيعلمونهأيديهم،لي@حاضروهوتعلمو@.

النغموهيوعون،وجناتوبين،بأنعام)ئمدكمالتفصيل:بعصيمصل

ليالمعهوثة
وهيالعهدة@لك

يخولهمثمعهد..كلفينعمة
عذ@

يوم@

سعليهمالإشفاقصورةفيعظيم.
و@حدوهوأخ@صم،فهو.@العذ@ذلك

حريصوهومنهم،
فيه.شكلاالذياليومفلكعذأبدهميحلألا

أخافإنيإلأ@ل@ه.تعبدواألأقهمه%،رسولكللهأندرماألدرهم-

فيعقيدةوحدهاللهوعادة..(2االأحقاف:أ"عطيميومعذابعليكم

فيالعظيم@العذ@إلىتشهيعنهاوالمخالمةالحياقيفيومنهحالصمير

يوم)عذاباليومإلىوالإشارةالسواء.علىفيهماأوالاخرة،فيالدليا@و

وأعظم.وهرأشدالقيامةيومتطلقحينتعنيعطيم،..

الطليقة:ومثيئتهال@هسنة

لهفيسممحضة،ونصيحةخالصةدعحةأنهالقومهليوضحهيويباثر

اللهعلىإتما@جرهأجرا.والهدايةالنصمحعلىيطلبوماهدت.ورائهامن

حلقهالذي
كفيل:بهدهو

فطرنياشللذيعلىالأأجري)ن@جرأ.علبهلا@سألكمقوم)وبا
..(51أهردة@تعقلون؟أفلا

أولهاتهامعلىبناءكانئجراأعل!أسألكملا@قوله:أنيشعرمما

وكانيدعوها.التيالدعئ@راءمنمالكسبأوأجرأيبتغيبأتهتلميح

رسوأنيتصوروروهمأمرهممنللتعجيبتعقلونبما@)أفلاالتعقيب:
لا
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من
يقوتالذيالرز@قمولىسلهالذيواقهالثر،منرزقأيطلباللهعند

هؤلاء

وعدماويحذرهمه@ويعدهمبة،و@لت@الاستغفلىبلىيرجههم

السنين:بالاففلكبعدوحذرمحمد

عليكمالماءيرسلبليه،توبواثمرئكماشغفرواقيموياة
هحد:@9مجرينتولواولاقوتكم.إلىتوةويزدكممدر@را،

52)..

النيةيحققجدبدأطربقا@ابدأواإليهوتوبوافيه،انتممماربكماستغفروا

النية..يصدقعملإلىويترجمها

عليكم@لماء@يرسل
لهيسقونإلى@لمطرحاجةفيوكانوا

الصحرا"فيودوابهمزروعهم

البقاع.تلكفيالأمطلىهطولمنالناشىءبالخصببهويحتفظون

قيتكم،.بلىتوةوبزدكمإ
بها..غرفتمالتيالقوةمذه

مجرمين،..تتولوا)ولا

و@لتكذيب.@لتوليلجريمةمرتكبين

فيوننظر
وهي@لقوة.ومضاعفةالمطربإدر@ريتعلقوهوالوعد.هذا

صنعمنالجيمدانظامفيئاتةقوانينوفقدثه@شةفيهائمورتجري
دنه@

الولة؟علاقةومابهاالاستغفلىعلاتةفماالحال.بطبيعةوثئة

نظافةفإنمشهر@واقعبلميسور،قربفيهافالأمر@لقوةزياثةفأئا

يزيدانهمقوفالعاملينالتائبينيزيدان@لأرضفي@لصالعو@لعمل@لقب

صراحة@لرزقمنالطيباتعلىوالاقتصاربالاعتد@لمالج@فيصحة

آن.كلفيلرححتهوالثقةدله@لى@والاطقلنالأعصابوهدؤالضمير

الناستطلقالتيالصالحةحدثهشريعةبسياثةالمجتمعفيصحةويزيدانهم

تعنوواحدقهاراماملي@همالمساو@ةقدمعلىال@هلغيريدينونلاكر@ما@حر@رأ
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تكالفويؤنواويتحواليعملواالناسطاقاتتطلقادكماالحماه.له

بابللأرالتأليهبمراسممسخرينولامشغولي@عيرالأرض،فيالحلالة

فهل@لتملأنهلىليل@يهاوالنفخالطمول،و@تحولهاالبخورو)طلاقالأرصية

البشر!دطرةفيالحقالإله

شبريعةيحكمونلالمنالقوةتوالرولقد
الله

ليولاقلوبهمثي

وفقالطيعيةلهايتهاإلىالامورتنتهيحتىإلىقيةولكنهامجتمعهم،

تندت@إنما@ركين.أسلمىإلىتستدلمالتيالقئهدهوتتحطمالمحه،سة

واحدجا@إلى
وهذهالانتج.ووفرةوالنطامكالعملالكونيةالس@م@

عليها@ديقضيوالاجتماعيةالشعوريةالحياةلادلأدتدوم.لاوحدها

أتهللبشرفالطاهرمدرأراالمطر.إرسالفأثا
طيعيةسننوفقيجري

لاالطبيعيةالسننحريانولك@الكوني.النطامفيتابتة
يمنع

المطريكودأن

ليومدمرآ@رماد،مكانكلمحييأ@ي
ألتهقذرمنيكونوأنوزمار.مكان

اتهينفذوأنلقوم،معهالدملىيكونوأنلقوم،المطرمعالحياةتكودأن

خالقفهوالطيعية؟العواملتوجهطريقعربالرووعيدهبالجرئبره

وراءتبقىثمكلعلىشةلتحقيقالأشبوجاعلالعهامل،هده

الناساعتادمابغيروالظواهرالأسبابتصرتالتيالطليقةاللهميئةدلك

بالحقشاء.حيثشاء.كيفمااللهقدرلتحقيقوفل@النواميىط@اهرمن

فيالحلىعهدهبمامقيدغيروالأرضالسماو@تفيشيءكليحكمالدي

العاب.

لهم.يقولوهولقومههودعنهاكثفالتيالحقيقةأمامونقف-
دكميزومدراراعليكمالئماءيرسلإليهتوبواثمرنجكبماستغفرواقهموياالال@

وهي..@تتولواهمجرينولاقوتكم،إلىقوة
ذكرتالتيالحقيقة@ف@

تعالى:قولهفيوفلكلقومهيث@اللهرسولدعحةبصددهحدسورةمطلعفي
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يمتيكمإليهتوبوائئمربكماستغفروا)وأن
ممفى،ئجلإلىحسنامتاعا

عذا@عليكمأخاتفبيتونواوإنفضله،فضلفيكلويؤت
كير@يوم

3،.أهودة

الحياغديالوإقجةوالاقيمالإيمالةالقيمبب@العلاقةحقيقةإئها

يحتولةالديلالحقالكليةولوامشهالكورطبيعةاتصالوحقيقةالئرية،

فهسليولحاصةوتثيت،حلاءإلىحاجة@يحقيقةوهيالديى..هذا

رتثصأروا-تصقللموالدينالدنبا،الحياةم@ظاهرايعلموفىالذي@

تستسعرها..الأقلعلىأوالعلاقةهدهترىخى

مسمص@عيرالدي@هذابهنزلالديالحقإن
كأالمتمتلالحقص@

المتجلىوالأرص،@ماو@ال@لهحلقتالديوالحقلسحانه-الله-ألوهية

الأزلية.ولواميسهالكودهداطيعةفي

ا@ه-ألوهيةفيالممثلالحقلينيرلطماكثيراالكريموالقرآد

فيالمتمثلوالحقوالأرض،ال@ماوأتبهقامتالذيوالحقسحانه-

لحهالاس@ينولةليالمتمثلوالحقوحده..ل@هالدي@لة
يوم

الحسد@صمة

فيو@لكوالاحرهالدنيافيوالرالحيرعلىالجزاءفيوالحقخاصة،

الصوصهذهثل

الهونئخذأدأردنالولاعين.بينهماوماوالأرضالماءخلقناوما@

يدمغهالباطلصلىبالحقنقذتبلفاعلين.كناإنلدنا..منلاتخذناه

واذض،التماو@تفيمنولهتصفون،مفاالويلولكمزامق،هوفإنا

ومن
والنهارالليليبحوديستحسرونولاعبا@تهعنيستكبرونلاعنده

آلهةفيهماكانلوئنشروت؟همالأرضمنآلهةاتخذوائميفترون.لا

يفعلعمايأللابصفونعقاالعرشر@ا@هفبحانلفمدتا،الههالأ

برهانكمهاتواقل.آلهة؟دونهمشاتحذواأميألونوهم
عرذكرهذا

لناأر@ومامعرفونفهمالحقيعلمونلاكثرهمبلقبلي،منوذكرمعي
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نوحيإلآرسولمنقبلكمن
الأسياء061-أ@فاعبدونأناإلأبلهلاأنه

25).

@،تر@منخلقناكمفإتاالبثمنريبفيكتمإنالناسأيهاا@

منثتم
منثنمنطفة،

لكم،لنبينمخلقة،وغيرمخلقةمضغةمنئئمعلقة،

اتبلغوثئمطفلا،نخرجكمنئممسمى،ئجلإلىنث@اءماالأرحامفيونقر

منيعلم-لكيلاالعمرأرذلإلىيردمنومنكميتوفى،منومنكمئثدكم،

اهتزتالماءعليهاأنزلنافإذاهامدة،الأرضوترىضيئا،علم-بعد

بهيج..زوجكلمنوأنبتتوربص
يحييوأنههو@لحق،ال@هبأنذلك

ا@تهوأنفيها،ريبلاأتيةالساعةوأنقدبر،شيءكلعلىوأنهالمونى،

..(7-5ةالحجأالقبور،فيمنيبعث

العلمأوتواالذينولييلمال@
لهقجتبهفيؤفواربدمنالحقأنه

اوكفرالذيناليزولامستقيم.صر@طإلىآنوالهاد@لذينا@تهوإنقلوبهم،

منهمريةفي
عقيم.يومعذ@بيأتهمئوبفتةالاتتأتيهمحتى

@لملك

@لنعيم.جناتفيالحاتال@وعملواأفوافالذي@بينهم،يحكمدهيومئذ

لهمفاولئلثبآياتناوكذبواواكفروالذين
عذ@

فيهبرواوالذينمهين.ب

يخرلهوا@تهوإنحسنأ،رزقأا@تهيرزقنهممفواأوقتواننماقبل

عاتبومنذلكحيم.لعيمال@هوإنيرضونه،مدخلايذخئهيمالرازين.

@قبأنذلكغفور.لعفواللهإنال@لينصرنهعليهبغيثمبهعرقبمابثل

@ته@وأق@لليل،فيالنهارويولجانهارنيالليليوبج
ذلكبصير.سميع

اقهبأن

العليهو@ته@وئنمو@لاطل،دونهمنبدعونماوأنهو@لحق؟
منأنزلد@ه@ئنتر@لمالبهير.

ماء@لماء
الهإنمخضرة؟الأرضفتصغ

مالهلطف
ابماو@في

لهو@لغنيا@تهوإنالأرض،فيوما@
@لبحرفينجريو@لفلكافىضفيمالكمسخرا@نهئقتر@لم@لحميد.

لرؤوفبالناس@ته@إنبلذنه،إلأالأرضعلىتقع@لسماء@نويمكبأمرم@

لكللكفور.الإنانإنيجيهم،ثمييكمثم@حيحمومو@لذيرحيم.
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منسكأجعلناأقة
إتكربك،إلىواحالأمر،فيينلزع@دفلاناسكوه،هم

5الححأ@مشقيمهدىلعلى 467).

العلاقةالكريمالقرآنليوأمالهاالصوصهذهفينجدوهكذا

سحالهاللهكوفىلي@الواضحة
وبي@الحق،هو

وتدبي@هالكورلهداحلقه

تنزيلوليىلالحقنتمأليالك@يةالطواهرولي@بالحق،وفيثتهل@يسه
والآحرةالدلاليالناسليرالحكمولي@لالحق،الكتدهذا

وتسليطياعطبماال@ةقدرجريانعهيأموصولو@حدحقفكله

الح@رساللىم@يكردماوفقنجاء،وافرلالخيرالكونيهالقوى

وسالابتلاء.دارفيوالر
بي@ووالتولة،الاستعفلىليىالربطدلدكادهنا

واحدلمصدرموصولأولكفكلالماء@رسالالح@المتاع

و@يسبحانهاللهداتفيالقمثلالحقهو
تدليرهو@يوقدره،قضائه

سواءالروديالحيرفيوحزائه،حابهوديوتصريفه،

وم@
القيمصمنفصلةليستالإيمانيةالقيمأنيتجلىالارتاطهدا

طربقصسواءالحباة.هذهفيتؤلردكلناهماالناس.حياةديالعملية

أوصوسعيهمالرعلم@راءمنالأسبببعالمالمتعلقالغييقدرالله

كدلك.وصطهارؤيتهالبريمك@التيالفهودةالعمليةالآنارطربق
وهي

سةالمحوالتائجسالايمان،عدمأوالايمادحياتهملىينثمئهاالآثلى@لتي

القبيح:والردرةالمتكرالشبهة

@والإنذ@اللهإلىالتوجيهوعلىرسرلهمعلىههدقرمج@ابكانلماذا

عذ@عليكم@خات
1العراء:أعظيمأيوم@ ةالأحقاف3،5

@ته.إلأ@تعبدواألأخلفهمومنأيديهمبينمن@لرسل)جضهموقد.(2ا
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أ@ضلت.مم@ونبهأرسلتمبمافإناملائكة.فنزلربناثاءلوقالوا.

لأونكافربهأرسلتمبمافإناملائكة.لأنزلربناعاءلولإقالوا.

لرسولحانومالرسكلدهاؤوحهالتيالمتكررةالشهةوهي

قدوةليهويجدودويعرفوله.يعرلهمالشر.إلاصيكودأنالشريخاط@

لرسلهم،كفرهمأعلمواأوئميعاداولريعا@وله.ماهوويعاليواقعيه،

اكاسكماملائكةلالرلألهم
رينمرحر

ا

اءالملأعلىكبرد@ل@
واحد@@يدكحصمأتهودق@ممر

ميميشحروأدالهدى،إلى
ان،@5سماهة@رأوا@يهالتقوى،قلة

وسعللحد،ونجاورآ
تقا-

سيهميتهمودلاسطلات@اللمقام!ير
لالسماهة

ولاتحرجعيرم@جميعاولالكدور

لنظنكوإناسفاهة،فيلرالىإناةقيمهمنكفرواالذينالملأ)قال

.(66الاعراف:أ@الكاذينمن

ولا@للتدثرولاترؤللاحرالأهكدا
ا

بيلي@قوميخاءقال.
العالمينربمنرسولولكنيسن@اهة،

.(68الأعرا@076-أ@أمينناصحلكموأناربيرسالاتأبلغكم

لقد
صس@ى

السفاهة@فسه
صلفىكماوصدق-بساطةفي

نفسه

كثفكمالهم-كشفوقدالصلالة-
رسالتهحدرمصع@قبل-مىسح

عر@"وهد@ها،
فيكلهدلكلهموقالتليعها.ليوأمالته@هالهمحه

ا@@ص

صدؤو@يضغ
@

عر،كماصسحرا-قدالقوميكونادبدولا

ومىالاحخيلى،هداص.قلس@لوجقرم
@اد-@بلى،ادطس@ك

قاله
حطتقل،ع@بح

حدعث

شحصبن.دي

ريعلىربكممندكرجاءكمأن)أوغجبتم
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م@الأرص@ياستحلافهمواقعوافعهم.يمليهماعلجهيزيدتم
لعد

الحسية،شأتهملحكموصحامةالأحسام@يقوةوإعطائهملوح،قم

والسيطرة.السلطانكذلكوإعطائهم

بسطةالخلقفيوزادكمنوح،قومبعدمنجعلكمإذ)واذكروا

الأعرا@96(أ@تفلحونلعلكماتهآلاءفاذكروا

أدوالسطة،القوةوهدهالاستحلا@،هذاحقم@كافىلمحلقد

و@ح@!مصىواتقاءالطر،والحذرسالعمة،تكرتستوحب

ولىتحريوادبتتدل،لااليسشهتوق@أنعهدأ:ا@هعلىيأخدوا

النعمةو@تكرلشكرها،يوحيالعمودكرمعلوم.لقدرالمرسوم،الاموس

والاحرةالديخا@يالملاحيكودتمومرأسبالها.علىالمحافظةتتبعه

أحدتوهكداتتدكرولاولاتتمكرلاتخحر@حي@المطرةولك@

مرايسعحالالعدأ@واستعحلواالحدلما،راحتصروالالإتم،العرةالملأ

الإنذاردويهزأالصح،يستتقل

@آباؤنايعبدكانماونذروحدهالهلنعبدأختنا)قالوا.

7اف:لأعراأ

لا5إليه،الاستمحيطيقودلامسكرأمرإلىيدعوهمكانلكأتما

علىيصروث

هدالرالعفمللقلو@المألو@الوأقعلاستعادباضمثهدإثه

الدلرحريةالأصيلة:الإنسادخصاثصالانسانيخملبالذيالاستعباد

للعرفوعداوالتقليد،للعاث@عداريدعهوالاممتتهادالتفكيروحريةوالمظر،

م@العحيدوأههاءأ@اؤهعليهتفرصهلماوعبدأو@لمألو@،
ويعلقامتاله،

للنورنافدةوكلللمعرلةبدكلعليه

منكتإنتعدنابمافأتاآلهتنا؟عنتفنكنا@ئتناقالوا.@@

..(22حقاف:لأا1@@لصادقين



الذيالعد@بواستعجالللنذير،والتحديالفهم،وعدماصسؤ

و@كلتزاز!الباطلعلىو)صراروالتكذبب.والاستهراءبه،يذرهم

كلصتجرثهوفيالبي،@ث@فيكلههذاديتلقىاليهودلأتا

تعداه:لاحدهعندالرقوفوفيعاء،@@

العلمإثماقال.@
@راكمونكنيبه.أرسلتماوابلغكما@ه.كد

..(23ةالأحقافأتجهلرن،قومأ

يحينتقأعلمولست.3أنذرأدكلفتكمابالعذابأنذركمإثما

بلكفعلمشكله.يكودكيفولامهكده،
اله.عنمبلغأناو)ئماالله.عند

معقدرةولاعلمائذعيلا
وتحمقون.@نجهلونقوماأراكمولكني@اطه

أشدجهلو@يحماقةوأئة
بمثلالقربوالأخالناصحالنذيراستقبالمن

والتكذب؟التحديهدا

القلوبتلكإلىيصلانلاالتخوي@،وهداالتذكرةهذهولكى

والاستهار:والفادالاصرارفإفاالغليظة.الفظةالجاسية

:@العر@أ@لواعطيئ،منتكنلم@معلينا@رعظت@سو@قالوا.إ

1 3

يخهتجيروهوالواعظيى!منأعلاتكونالأأوتعظاريفا

مايتبعهوجفو.وامتهتاراستهالة
علىوالاعتمادو@لتحجربالجموديثي

ا،ك@الثعراث:أبمعذي@ن(نحنوماخلقإلأهذاإن

1 3

الأولنخلقاثههيد،عليهميستكرهوفيماعليه،ممفيما

@@لعذ@@حتماللينفونإنهمثخالأولين!نهحعلىيسيرودوهمونهجهم.

.@بمعذبيننحن)وماالأوبين!خلقعلى

لأقرلمارقة.بمعجزة-،مصحوبةتك@لمأنهاويبدوهي-دعئتلك
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ذكرهموقدلسانهم،وعلىالقومذاكرةفيوكانمنهم،قريباكانالطوفان
كمابه-

تقدم-
الظنون.بهفظثماقومهلأما

وماقولك،عنالهتنابنلىكينحنومابببة،جئتاماهودياقالوا@

5،3أههتبسي@آلقنابعضاكراكالأنقولإنبمؤمنين.لكنحن

5

هيأنيظنواأنحدإلىنفوسهم،فيالانحرافبلغالحدهذا
أ

مسهقدالمفتراةآلهتهم@حدلأنيهذي،
بسح،

ط
ابالهذيانصيب

ببين@..جئتناماهيا@

والىوالتذكير،التوجيهإلىيحتجإئمابية،إلىيخبملاوالتوحيد

الضمير.واستنباءالفطرة،مطقاستجاشة

عنالهننابتلىكينحن)وما

ولا@ل@!بينةبلاتقولألكلمحرد@ي

..@بمؤمينلكنحن)وما

وقدتهديلأئكإلأدعوتكنعللوماومصذقي@..لكمستجيبين@ي

بسؤ!آلهتنا@حدأصابك

والمفاصلة:والتححيالتبرؤ

والاعتمادوحدها@هإلىالتوجهوالأالتحدي.إلألهوديبقلموهنا

مهقووبينبيهالمفاصلةلأطللمكدبيح.الأخيروالإنذارالوعيدوالاعليه.

التكدب:علىأصرواإنأمرهممنيدهو@مض

@رنميمنتثركونممابرع@أئيو@شهدواال@ه،أثهدإتي)قال

@وربكم..رئيا@هعلىتوكلتإئيتنظرون.لاثمجميعأفكيدوني

54.5أمود:

وانتفاضة@خاهم-وكانمنهمكانوقدالقوم-منالتبرؤانتفاضةإئها

المفاصلةوانتفاضةطريقأ.ال@هطريقغيراتحذواوقدال@قاء@يهممنالخوف
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الحقيدهوشيجةلجهماانبتتوقدوشيحةعلىيلتقيانلاحزلينلي@

عنهموانعزالهالضالي@قومهم@لراءتهعلىربهال@هيشهدوهو

وحوههم،ديمنهمالبراعقهدهعلىأ@فسهمهمويشهدهممهم.وانمصاله

منهم!يكودأنوخو@هلمورهم@شههألمسهمليتقىلاكي

وذلك
كله

مع
واستعلائه.الإيمانه

ومع
واطمئناله!الإيمارثقة

يملغحمقى.شدا@أغلاظآقومايواحهفردلرحلليدهث@الإنسادوإد

ويرواثديهذيرجلآتصىالرائفة@المعمود@هدهأقيعتقدواأدالحهللهم

هؤلاءيواجهلرحليدهث@الم@!اثرم@هدياناالو@حىاللهإلىالدعوةفي

عليهاويفرعهمعقبدتهم@يسفهالثقة،هذهالمفتراةلالهتهمالوانقيىالفوم

استعدا@صم،ليستعدمهلةيطل@لالالتحدي.ضراوتهميهيغئئمويؤلهم.

غصبهمفيفثأيتريثوديدعهمولا

يقتحمفردلرحلليدف@الإنسانإن
غلاطقومعل!الاقتحامهذا

الايمانإلهوالأسبد..العوامليتدلرعندماتزولالدهتةولكى@تد@

لصره..إلىوالاطمئانلوعده،والثقةلالته،الإيمادوالاطمئحان.والثقة.

فيملموسةحقيقةلالنصراللهوعد@إداالقلبيحالطالذيالإيمان
هذا

جيه،بينالذيقلسهوملءيديه،ملءلأئهالحظة.@يهايكلاالقلب

العينتتلاهواقعحاضرهيإلماالب،صميرفيللمستقجلوعداوليست

وا

..@@رنهمنتثركونممابرعةأنىواشهدواا@تهأشهدإنيقال.

لراءيخيعلىاللهأشهدإني
شهادةأنتمواشهدوا@ونه.سلركونمفا

ألثه.@ودمنلركونمقابالراعةعالنتكمأننيعليكم:ححةوتكونتبرئتي

أحدهاأنتزعمونالتيالآلهةوهذهأنتمتجمعواثم
تجمع@ابسي@.مسني

لاوحميعأ،أباليكم@ماتمهل،ولاريثللاكيدوليثئمجميعا-وهي-أنتم

تيئا:ئخثاكم
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ا@هعلىنوكلتإني@
6،..5أهور.@وربكمربي

لياقهرلولبةحقيتةقائمةالحميقة@هدهوكدلتمألكرنمومهما

رليهوالواحدفال@هولكم،
5

لاوتعددبلاالحميعر@لأنهمحم،@

باصيتها،آحدهوإلأثابةمن

دابةكللاصيةآخذةالقدرةتصوروالقدرةللقهرمحسوسةصورةوهي

طالدو@فيهاسماالأرص،هدهعلى

لهوالحهةأعلىوالاصيةمن

علطةوتنلسبالموقف،تن@س@ح@ةصورةفيوالهيمة،والغلةالقهر

حسه@علطوتنلسبوسيتهم،أحسامهمصلالةوتناس@وشدتهم،القوم

لاالذياتجاههاديالإلهيةالسةاسنقامةتقريرجانمهاوإلىومثاعرهم

--:

الهامستقيمصراطعلىرنجيإق@

والتصمجم.والاستقامةالقوةفهي

وفي
سرندركالحاسمةالقويةالكلمكهده

@لكوسالاستعلإءفلد

ن@ييحدهاالتيالحقيقةصورةترسمإئهاالتحدي..
هي-الله

نفسهفيالسلام-عليه
ربهإنواضحة..الحقيقةهذهيحدإثهربه..مى

وهؤلاءبناصيتها@.آخذهوإلاثابةمن@ماقاهر:فويالخلائق@رب

س@إلا@و@همإدقيمهمنالأفداءالغلاظ
بهربأخذالتي@الدو@تلك

سخوفهفماقهرا.بقهتهويقهرهالناصيتها
لها.احتفالهوما@الدو@هذه

ومي
وقد@ختل@ليهابقاؤهوماربه؟@نل!الأسلطت-إدعليه-تسلطلا

طريقه؟عنطريقها

قلهفيتدعلانفسه،فيالدعحةصا@يجدهاالتيالحقيقةهذهإن

طريقه.فيالمصيعنللترددمجالأولاامره؟عاقبةفيللن@دمحالأ

ألدأ..المؤمةالصفوةقلو@ليتتحلىكماالأل@يةحقيقةإئها

صورتها@يالقوةهذهو)برازاقه،لقئالتحديهذا@لحدسوعند
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ةوالوعيدالانذارفيهوديأحدالحاسمة،القاهرة

..(57ةأهيإليكم،بهأرسلتماأبلغتكمفقدنوثوا)فإن

سبحانه:اللهقوةلتواحهواأمركممنيديونفضتلته،واجبيلأتيت

..@كيركمقومأرئيويستخلفالال@

ببغيكمإهلاككمبعدهدايتهعلىويستقيموندعيتهبتلقييليقون

فكم.نحراواوظلحكم

شئا@.ونهتضر)ولا

فما

لكبم
له

نقصا..ولافراغاكونهفييتردلاودهالكمقوة،من

.(57أهي:@حفيظشيءكلعلىربي)إن

نفلتونفلاعليكمويقموالضياع،الأذىمنوسنهوأوليا@@ين@يحفط

هربآ!تعجزونهولا

هيوكانت
الوعبدليحقوالكلام.الجدلواشهىالفاصلةالكلمة

اندلاوا
ر..

تلكوأمامثلقومههودم@الأخيرةالمواحهةتلدأمامونقف-

وفيسا@ر،تحدوفىكامل،حمفيوجح@همبها@يقذتالتيالمفاصلة
فيحقيقتهيجدالديربهفيوثقةمعه،الذيلالحقاستعلاء

لية:نفسه

دونه،منتثركونممابرمح@إتيواشهدوااده،أشهدإنيفال:@

ماوربكم،رئيال@هعلىتوكلتإنيتنظرون:لائتمجميعآفكبدوني
من

همإلأثابة
فقدتونوافإنمسنقبم.صراطعلىرتجيإننجاصيتها،أخذ

شثأ،تضرونهولاغيركمقومأرنجيوبستخلفإلبكم،بهارسلتماأبلغنكم

4،-75،.أهي:اله@حمطشيءكلعلىربيإن

الىحاجةنيزمانكلونيمكانكلنياثهإلىالدع@ةأصحا@إن

إلامعهيؤمنلمواحد،رجلالباهر.المث@هدهذاأمامطويلايقمواأد

ةحضارالأرضأهلوأكثرالأرصأهلوأغىالأرصأهلأعتىبواجهقليل،
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حاءكمازمانهم،فيماثية
عضاحكايةفيهمتعالىاللهقولفيعنهم

واجههم
سورةفيهود@خوهمبه

3تتقونألاهود.أخوهملهمقالإذعاد)كذبت
@.

أبطرتهموالذيررحمة؟بلايبطثونالذينالجبارودالعتاةفهؤلاء
والخلود!.@الامتد@ورائهامنيرحونالمصانعيقيمونوالذي@النعمة،

شحاعةفىالمواحهةهدهاللام-عليههي-واجههمالذينهمهؤلاء

الحاسمةالمفاصلةهذهوفاصلهمواطمئناله!وثقتهواستعلائهالمؤمن

@لكاملة-
مايفعل@اوأنبمهال.للايكيدوهأدوتحداهمقومه-وهم

لي

وسعهم
ابحالياليهمفلا

منلقومهلذلبعدماالاهرة،الوقفةهدهاللام-عليههود-وقفلقد

لهتئنثمالوث@غايةيدعحصموهوإليهمتولدأنولعديملك؟ماالنصح

والجر@ةبالوعيدالاستهتاروعلىاكمحاثةعلىواصرارهمعا@صم

على

رحقيقةيحدلأنهالاهرةالوقفةهذهالئلام-عليههود-وقف
له

منهمإئماالمتبطري@المتمتعشالعتاةالحبارينأولئكأنفيوقندفه،في

بديحفل@ميملاصميتها،آخذإلأ@ربهدابةماسأنهمستيقنوهوالدواب!

ماوأعطاهمالأرص،فياستخلمهمالديهوربهوأنالدواب؟!هؤلاء

سأعطاهم
لاللابتلاءوالتعديراالتصيععلىوقدرةوبينوقوةوماللعمة

ولاساء،إفاكيرهمويستحلصلهميده@أنيملكربهوأنالعطاء.لمطلق

مماشيءيهولهبننففيمقضاء..لهولاير@ونثا،يضرونه
@ربهثيه،هم

ساء؟.شاءكيفحتوشملبيعطيهوالني

@مومهمفيربهمحقيقةيجدواأدلدلااللهإلىالدع@ةأصحاب)ن

قوىأماماستعلاءفيبإيمانهميقفياأنيملك@احتىالنحوهذاعلى

وقئالصناعة.وقهةالماثية.القوةأماممنالطاغيةالجاهلية
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..@والخبر@والتجاربوالأجهزةالأسظمةوقيةالثريالعلموقوةالمال.

أنمتيقردو@
ربهم

إنالاص-كلالم@-وأنةدالةكلشاصيةآحذ

!@الدو@م@إلا@وابهم

يومودات
المفاصلةموقفقومهممنالدعوةأصحابيقفأنبدلا

وترفضوحدهدهتدينامةافتانالو@حدالقوملإفاالكاملة،

تتخذوامةلسواه.الدينونة
الله!وتحادأربابأ،اله@ودم@

تتمويوم
والدميرلأوليائه،بالنصراللهوعديتحققالمفاصلةهده

البال-علىتخطرلاوقدتحطرقدالتيالصورمنصورةفيأعدائه-على

التلىيخمدارعلىافهإلىوالدعئالرسلتلىبخففي
ا

أد@هيفصللم
بين

العقيدةأسلسعلىأعداع@أولياؤهفاصلانبعدالأوأعدائهأوليائه

غيرهعلىيعتمدونلاالذيناللهحزبهموكانوأوحده..اللهفاختاروا

سحاهناصرالهميجدونلاوالذين

تدبرمنلرارابلالحق،مياجهةمن@راراالعذابالقومواستعحل

همالذيالاطلتماهة
الأمين:الناصحلنبيهموقالواعبيد،له

كنتإنتعدنابمافأتا@
7الاعراف:أ@الضادقينمن

الرسول:ردفيوسريعاحاسمأ@الجو@كانثثموس

قدتال:،
1وغضب.رج@ربكممنعليكموقع الأعرات:أ0

7

يعددلمعليهمحقتقدوالتيربه،بهاألأهالتيأبلغهمءالعافبة

الحذ@إنهعفها
المصاحبال@هوغضبله،ثافعلاالذي@

عنلهميكشفاستعجليي؟الذي@بالعذ@لهمالتعجيلهدابعدجعلثئم
سخافة

ةاتهمضوت@معتقداتهم

منبهااتهنزلماوأبلىكمأتمسئبتموها@سماءفيأنجادلرننيإ

3ملطان
.(71ات:لاعراأ@
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معتعبدودماإد
أطلقتمح@اأسماءمجردإثهاحقيقة!ذا@تيئالي@الله

م@ؤكم،وآ،أنتم
بثدلهافمابها،يأددولماللهيرعهالمأنفسكم،عد

درهانمنعليهالكمولاسلطانمن

لدي@هو.@سعلطانمنبهاالهنزل)ماالقرآفى.فيالمتكرروالتعبير

لمتصورأوعر@أوشرعأوكلمةكلإنحقيقةعنموح
هذاتتلقىالمطرةإدالزوالسريعالأثر،قليلالوزن،خفيفالله،ينزله

الكلمةجاتفإذااستخماف،فيكله
من

إلىو@مدتواستقرتثقلتالله

إياه.يودعهاالدياكهسلطانمىفيها@االأعماق،

منوكم
@تصور@منوكمونظريك،مدا@منوكملراقة،كلمك

ولكنهاوالتكين.التزيشقوىكللهاحشدتأوضاعمنوكممزوقة،

كلمةأمامتتذاوب
منديهاالة،م@

أسلطانسبحانه-سلطاله-

ولي
بالتحدي:قومهحوديواجهالمتمكن،وقوةالمطمش،ثقة

الاعرا@17(.أ@المنتظرينمنمعكمإئيوا،)فاتظر

الثقةهدهإد
هي

ا@ه.إلىالدع@ةصاحبيستشعرهاالتيالقوةمناط

ومهماانتمشمهما@رلهوخفةوضسفهالاطلهزالمنيقينعلىإته

م@فيهبماوقوتهمعهالذيالحقسلطادم@يقي@علىأئهكمااستطال.

اثه.سلطان

الهايةإلىالقرآنيمضيوقومه،هودبينالطويىالجدلهذاوبعد

والاستعجال.التحديعلىرداالمقصودة

بلممطرنا.علرضهذاقالوا:أو@يتهممسنقبلعلرضأرأوه)فلما

ربها،بأمرشيءكلتدمرئليم،عذابنيهاريحبه:ما@شعجلتمهو

ممحنهم.إلأىيرلافأصبحوا
الأحقاف:أ@المجرمينالقومنجزيكذلك

24-25)..
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المطر،عنهموستب@شدي@،حرالقوماصابإتهالروايات:وتقول

ففرحياسحابة،إليهمافىساقئموالجفات.الحرمنححلهمالجرخنو

الماء:فيهايحسبونوممالأودية،فييستقبلونهاوخرجواا،شدييفرحابها

بهافإذاوالحيافالريتوقعيالقدممطرنا@..ضهذاط@الوا:

@لردوجاءهموطلبهه..به@ستعجلياالذيوالعذابالدمارالهرو@تحمل

كلتدمرئليمعذ@بفيهاريعبه:اشعجلتمماهوبلالهاقع:إبلسان

)ماصفتها:فيجاءكماالعاتيةالصرصرالريحوهي..9ربهابأمرشيء

2،..4الذ@ربات:أكالرميم،جعلتهإلأعليهأتتضيءمنتذر

مىالعادلالانتقامفكانويزرلركهيتداعى@نللظلمافهئبقلقد
اثه

اللهيسةوتلكالقالرالقوي
لي

خلقه:

عادو@مابالطاغية.فأهلكواثمودفافابالقلرعة.وعادثمودكذبتالال@

أياموثمانيةيالسغعليهمسخرماعاتبةصرصربربحفأهلكوا
منلهمنرئفهلنخل@مجلزكأئهمصرعىفبهاقرى@لقوم

..(8-4ةالحاقةأبانجة؟أ

ليالسغوقعتهااستمرتفقدويطيل،عادنكحةأمرفيالفرآنويفصل

صرصرةيهذاتهواللفظباردةقاسيةشديدةكانتوالريحأياموثمالية

المحكيئوجبروتهاعادعولتنلسب"بوصفهاشدتها@ز@دالربح.
الأحقاتيسكنونكانواوقدالقراد،في

اليمنينالجزيرةجوبفي

جبارين.لطلثمينأشداءوكانواوحضرموت.

هذه

أياموئمانجةليالصغعليهم)سخرهاالعانية:الصرصرالريع
ك@.-لحاقة:ا1حسوما،

مشهديرسموالتعبيرالقطع.فيالمستمرةطعةتا@.والحسوم:

القرةهذهفيالمستمرةالمدمرةالمزمجرةالعاصفة

العذ@بيصفوهووهلعخحففيالكريمالقرآنمعونمضي
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نحىيومفيصرصرأريحاعليهمإنا@رسنا@لرعيب:إالخاطفالوصف

1،92القمر:أمنقعرأنخلأعجلىكأنهم@لنل@ىترعمتمر.

@لريح.نوعبموراللفظوحرسالبلىثةالصرصر:والريح

ق@إيصيبنحسو@يالثخ.والنحى:
عاد.أصابمفاأشد

مفمةنحلأعجازكأنهمفتدعهموتحطمهموتجذبهمتنزعهموالريح

قعورما؟!منمقلوعة

علىلىسلتالتيوالريحعنيف.وعاصفمخيف،مؤعوالمشهد
"عاد

"اللهنجدمنهي
تسيراثه،خلقمنالكون،هذاقوىمنقوةوهي

هيبينحايئاء،منعلىيسلطهاوهوة@حتلىهالذيالكونيالنامهسوفق

معطريقهافيماضية
بينتعلىضللاالناموس،فلك

الكوني،سيرهاخط
الناميسوصاحبالأمرصاحبالله.ثيئةوفقبهتؤمرلماو@دائها

الكونية:الحقيقة

مانزثيماضيةربها،بأمرمسخرةالكويخةالفوىمنكغيرهاوالريح

الثرقحةومئلهاكلهوللوجيلهاالمرسمالناموسنطاقفيلهاقذره

تسخيرهال@هما@ر@دقوى@لكونمنلهاالمخربها.اللهيريدهلما@لمسخرة

ماليتمالوجود،هذافي@رهميؤدونئماف@الثريتحركوحينلها.

اللهأر@ده
منجزءوالاختيلىالحركةفي@ر@دتهموحريةيريد.ماوفقبه@

لاتقديرامقدرشيوكلالعام.@لكوليالتنلسق@لىبننهيالكليالناميس

.@اصطر@ولانقصينال@

وهود@ه،@قذره@لذي@لكرنيالنظامولقالعمل،ثائبةقئوالريح

وفقتعملطريقها@لكوني،فيماضيةوهيللتدميريسلطهاحينيسلطها

يعترضكماالكونية-الو@مي@لخرقحاجةفلاالمرسم.الناموس

المعلرم.القدرصبهوالمرسمالناموسفصاحبواهميى-المعترضون
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محسوبشيءوكلشحص،وكلاتحاه،وكلحركة،وكلطحا@وكل

الناموس.تصميمفيداحلحساله،

سلين.تلىيحفيالاياتمعرضكيو@مضي

العقيمالريحعليهمأرسلناإذعادلأوفي
شيءمننذرما

عليهأتت

4ارياتالذأ@كالرميمجعلتهإلا 1،04.،2

ماءتحملتكرلملأنهاعقيماعادعلىارسلتالتيالريحوسقيت

علبهنأتيشيءكلوتتركوالدمارالموتتحملإتماتوقعواكماحياةولا

قك!إلىوتحولرئمالذيكالميت

(1)اللهجدمىوجندالكور.هداقوىم@قوةوالريح
حوديحلموط

صورها،ماسصورةفيوناموسه-مثيئتهإطلىفييرسلها-هوالآربد

ولاوالحياة-بالحياأووالدملى،@لاله@يريد،منعلىالمقدر،الوقتفي

الريحلأنلالقولالسافج،الطحيللاعتراضالمواضعهذهمثلليمكاد

فالذيطبيعيةلعواملتعاهناكأوهناوتهبكولي،نطامو@قتجري

وتعالنظامفلثولقيحريها
يثاءم@علىيسلطهاالديهوالعهاملهده

إطارلييريدكمايسلطهاأنعلىقادروهووتقديرهندبيرهو@قيتاءعدما

اعتراضولاشبهةولامخالفةولاجعلها.التيوالعواملقدرهالديالنظام

كأنهمالناستنزعمستمر.نح@يومفيصرصراريحأعليهمأرسلناإتا@
1،91ةالقمرأمنقعر،نخلأعجلى 2

وهيبالتدميرمأمورةمدركةحيةالريحيصورالقرآنيوالنص

@لمحاريأحرحهر!عاذونملكتطلضا،نصرتفالإجمع@على@

كلأ(21)رقمالإحدليتحريحه@طر@صحيحهحد@يو@ه@(

مي
@

الحاطقاليحةر@لريحو@لئى@ئرية،ريح
@لتعدي

5 2 1 / 2

لمحوا-ال@لهالمال
مرو@لي،مههاسبدس@ى@لكعه،سمالللأعا@لا@

عا@ترمصائملت@تنرمير،@لن@
@مللصرتكود@لترل@لاسةلطي@وس

@لصثثدسوئر@لئرر@ر،@@ل!@ملئملكتوكود@لرر
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الو-@هداللموسشعلىهاالقرآد،يحملاليالكوليةالحقيقة

صلهتكل@لماونتوحهرلهاصتدركوكلهاواعية.قهاهمنقوةوكل

ويمتحالإيمان،حقيؤم@وحي@القوى.هدهأحدوالالاد
للمعردةقله

أريستطيعالواصلة،
معها،و@ت@أث@؟حولهسالكولةالقوىيعي

التيالطاهرةالصورةبعيرالمدركة،الأجاءتحاو@معه،تتجاوبوأد

والإثواكالحياةمرالنلم@يعرلها
(1)

لاولكناوحاة،روحشيءكلففي

والكونوالحقائق.الواط@عروالأشكال@ربالطو@محجوبونلأثناهدالدرك

لاوالمفتوحةالبصائرتدركهالالأستار،المححولةلالأسرارحاللحولناص

تراها

إلأئرىلافأصبحواشيء@كل@دمرتبهأمرتماالريحأن@

لأحقا@052(..ا1مسحنهم،

المهيكةالعاصفةالريحبعدالموحعالممجعالمشهدالقرآنويعرص

كأتهمصرعىفيهاالقوم)فترىفاحصأ.لعدهاالمشهديعرضالقاضية..
.(70الحاقةأيغخ@نخلئ@جاز

رصيحميد@هي
رصحه،ي@وساتالاى@تهرسرلعرعه@ته

سعى@صرو@بةرليا(يا*ملمرو@ه
حلئحدأبرجم@5@نهرسولنالنالمالك

ئحدبل@@@تهرسرل@طرتال@صصرو@ي@و@يا(ك@ي@ملمرو@ووصحه،يحا

"ولحهيحاحلئحدب@ثقالا

سسهلوص
رصيوكمدوعررئرسكرجمهرعبه@ححأ@ريخئطسمد

@ذ
عهم،

@وشب@وصئبقليبلاعبهلمانحى@ت@ييم@لبئ@فاد@

عليجر@لحيعرحالرحالهيثرطعلىصحغبصا@ه
@مى@ر@ل@يي،@

@ي،لحلىي@وعلقهلحلىي،@رحال
يعق@

@حهو@4/7،8لكير،@
ححد@يا

"ل@@

1 / 3و@ربعلى@@@7؟2@لصحال@لصانلولي@@م5 5 ثيو@لهفىلا@1
@لخ@نللط

6/3 @لحاطوسكرهكث@،.2)ير@لى5،1
لي

@رو@ب@مر@لمغ،"
وصححه،يعلى@ر

دي@لهخي@ردهو@
@ل@رحاليحلى@رحالهألررولىرقالم@9/5ه@لحع1

واسحغ،

9)رالو@لإحدحد، 2
ثا(3
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حتىالحمقعلىلهيلحوالتعبيرتراه،معروضدالمطرفترى..

أعجازكأتهممتنانريىإمجدلي@مصروعي@عى،..)صريتملأه!.

سافطةأجهالها@ارتمتنآكلتلارعة@وجدوعها@اوبةلأصهلها@نخل

هامدة!الأرصعلى

المزمجرةالعاصفةلعدكئيبساك@مهدشاحص.حاضرمثمهدإئه

فقدإ!إبافيةسلهمفليىلا!باقية؟أ..منلهمترى)فهلالمدمرة

إلأىئرلافأصجواة@واله@الفناءطواهاثثمأشلاؤهم،تناثرت

اله@.ممحفم

أما
شيءيعدفلممتاعهموأفاأشياؤهمواقاأنعامهموأفاهم

ئرى.مه

كذلدنار،نافخولافيهاثيلىلامحشة،حاويةقائمةالمساكنهيإتما

)فكذبههئطرد..وقدرجلىبةشة..@المجرمنالقومنجزي

الجبارون،عادقومولطوىاثمر؟يهيائنتي@كلمتينو@ي..@فأهلكناهم

أنعاممننعيممنفيهكانواماولطوىيتخذور،الذينمصانعهموتطوى
وعيونوحنكوبين

ا

أفا
كذبواالذينوقطعنا@ابرمنا،برحمةمعهوالذين)فأنجيناههود

اقهأمرجاءلماوهكذا..(72الاعرا@:أمفمنينأكانواومابآياتا،

جاء)ولئاةمعهآمنواوالذينههحالخىهيد،قومو)هلاكالوعيد،صتحقق

كليظ@عذابمنونخاهمبرححةمعهأمنواوالذينهيعانجينائمرنا

وم@هودا
منحلصتهمما،مبائرةبرحمةمعه

العذ@
العام@

أنمنوإستتشهمبالتم،الازل
سنجاتهموكانتسح.يصبهم

عذ@
@

ماوهواحد،نهيتخلفلاالديالكاملالمحقفهولالمكذبين.حلغليظ

2،..7الاعرات:أبأياتنا!كذبواانذينثابروقطعناالدابرأبقطععنهعر

القوم!أدباريتغالرك@فيواحدآخرهووالدالر
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العذ@ووصف
الجو،معيتنقالمجسم،التصربهذاغليظبأئه@

العتاة.الغلاظالفومومع

المرذولالعجب

مصرعيعرضالكريمفالقرآدوبعد
لم9ير.بال@اعدماعاد،

@لبلابفيمثلهائخلقلمالتيالعما@ذ@تإرمبعاد،رئكفعليمفتر

فيطغواالذينالأوتاد.ذيوفرعونبالواد،الصخرجابواالذينوثمود
ربكبن@؟عذ@سوطربكعليهمفصثالفاد،فيهافكثروااللاد،

61،4،الفجر:ألالمرعاداله

والالتفك.ليقظةإثلىةأ@ثدالسياقهدامثلفيالاستفهاموصيغة

فيالتصر@والرؤيةفهتتأتىمنلكلهوثثمإبتداءمجق@اللنيئوالحطاب

يعر@ونه،مرةأولبالفرآنالمخاطونكانمضاوكلهاالأقوام،اولئكمصارع

الفعلوإصافةالمتعاقبة،الأجيالفيالاقيةوالقصصالاثلىلهتثهدومما

كانواالدي@أولئكوسحاصةيراحة.وأن@طمأنيةللمؤمنفيهاربك،"@لى

الواقفينالمشركي@،منالجبلىي@وعسفالطغاة،طغيانيعانونمكةفي

بالمرصاد.وأهلهاللدعوة

جمعوقد
الذي@الجباري@أقوىمصارعالقصلىالآياتهذهفياله

مصرعالتلىيحعرفهم
"إرمداعادة

وهي
إئهاوقيل:الاولى.عاد

الأحقا@مسكهموكان@ي@.ابى@أوالعلىبةالربس
فيكثبانوهي

واليمن.حضرموتببنالجريرهحنوبي

لالقغالقرأنفيوصفواوقدعمادعلىتقمحيامنويبدوأوكانوا

عادقب@لةكانتفقدوالبطث@،
لم)التيو@ميزهاوقتهافيقبيلةأقوىهي

الأوان..فلثفي@لبلادأفيمئلهائخلق

منوقالوا:الحق.بغيرالأرضفيفاستكبرواعادفأقاة
منائثد

..(15أفضلت:@ة؟أ
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أنالحقإن
سوهمالأرص،فييستكرواوالألته،العباديحصع

الحق.فهو@عيرالأرضدياستكبارفكلال@هحلقعظمةإلىبالقبلم@هم

منوقالوا.@@غتروا.واوااستكبر
قوة؟،..ماأشد

قهةهناكنعدلمبأئهالشعورالطغاةيحسهالد؟الكاذبالشعوروهو

هوخلقهمالذياقهأنيروااولم@ويسون:قوتهمإلىتقف
أشد

منهم

أشدالأصلسخلقهمالذيبنأولةلدي@ية
لأتهقوة.منهم

@يلهممكرالديهو
لاالطغاةولكنالقئم@المحدودالقدرهذأ

كريذ

.@يجحدونبآياتناوكانوا

فيهمولينما
@رابقوتهم.ويتاهونعضلاتهم!يعرضونالمشهدهذا

المرفول:العجبلهذاالممسبالمصرعهوالتاليةالآيةفيالتاليالمشهد

عذابلنذيقهمنحسات.أيامفيصرصراريحأعليهم)فأرسنا

1أفصلتالديخا،الحياةفي@لخزي 6..،0

و)ئهعليهم.لحم@أيامفيالبارثةالمجتاحةالهوحاءالعاصفةإئها

لينالمتالمتباهيىبالمتكبري@اللاثقالخزيالدنيا.الحياةديالحزي

على

الآخرة:فيلمتروكنوليسواالدنيا..في

وهمئخزىالآخرة)ولعذ@ب
6،..1أفضلت:ينصرون،لا

عذايكانفكيفعاد،كئبتةعادتكذيبعنالقرانلفد@خر
..(18لقمر:ا0،01وئذر؟

وئذر؟،..عذابيكان)فكيفواتهويل:التعجيبسفالوشأل
التعذيبمشهدمروالمهدعاد؟تكذببلعدكانكي@

مناخرىصفحةطويتوهكذاالرهيبوالمصرعالفيف،
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يفعلمإدسعدأحرىمرةالديروتحققصحاثف
ا،.الشعراء@ألآي@فلدفيإن@ال@..@فأهلكناهم@كذبوه

م@وع
الغرور،هذاوتعترالحو،هداعلىنفكرطفتعادلعدأفة

تقدمتكتمااللهوتنعدص
لىأصحقدالإلسانأدتحمصالحصارفلي

هماوالقوةالمالأنيشعروديراحهاوالقوة.المالأوتوافقداطه!صغنية

أقداروالأقدارالقجمحمعأمامهاتهودالتىالقبمةالحياة.فيالعلياالفيمة

فقدالقيمةهدهملكهاوقدوأئهمالحمائق.وأقدارالمعاليوأقدارالثر.

ا@؟قوةمناأشد)منوقالوا:شيءكلملكيا

كلعلىقالوإلهملكوهاالتيالقيمةهذهأنيحسونراحياكما

ودلعالحياة.وتحليدالموتحتى@نعشيءأدعلعنيعجزلاشيء،

وجراء!حسا@@طرهمفيهناككادإنوحزائهوحسابهاللهقضاء

فيوتطلقأشكالها،يستعرضونالقوةلهذههؤسفيانطلقواثمومن

منينتحونفهمشيءبكلالاستهانةإلىتدفعهمفبرة،نفحةكيانهم

م@لهمواقيايحسودمالأنصهم،والوقايةلغيرهم،الدمارأسبا@

وميى@وقهممنعليهميصثالعذ@ب@اف!ويموديصبحونثتمأعداثهم..

إقومؤمنين.ممثرهمكانومالايةذلكفي)إنطريق.@يعنتحتهم

1ا،الثعراء:*أ@الرحيمالعزيزلهورنجك 4

وهلاك:وطردلعنة

علبهاويسجلالبعد،بملىةمصرعهاإلىل@رعادهلكتوقدوالان

مناقترفتما
وتوكيد.وتكرارتقريرليوالطرد،باللعنةوتثغل@،@

جبلىكلأمرواتبعوارسلهوعصواربهمبآياتجحدواعادوتلك@ه

لعنة@لديخاهذهفيواتبعواعنيد.
ربهم.كفرواعاداإنألاالقيامة،ويوم

ألا

59.6أهيد:هي@قوملعادبعدأ
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السياق،فيلحظةمندفكرهمقدوكانالبعد.بهذا..9عاد)وتلك

الأنظلىعنوبعدواانتهياولكنهمالأنظار.علىمعروضأمصرعهموكان

فكالأوا
ر..

رسلهأ..وعصواربهمبأياتجحدواعاد)وتلد

بهاجاءو@حدةرسالةهيألشتولكنواحدا.رسولاعصهاوهم

3جميعأالرسل
فقدبهالرسوليسلملمفمن

لشىولاجميعا.الرسلعصى

ئخرىأسلوبيةناحيةمنمقصودالرسلوفيالآياتفيالجمعهذاأن
رسلا.عصهاوهمايك،جحدوافهمشاعتهاوإبرازجريمتهملتضخيم

ال@جريمة!أشنعوماالذدبأضخملما

عنيد@.جلىكلئ@رواتبعواأ

أنمسؤولونوهمبحق،يسلملامعاندعليهم،متسلطكلأمر

يكهنماولالأنفسهم،بأنفسهمويفكرواالمتسلطين،سلطانمنبتحرروا

آ@ميتهم.فيهدروافيىلا

لهموحدهاللهربوبيةقضيةكفتوعادههديىالفضيةأنيتبينوهكذا
كنتدونمنوحدهكهوالدينونة

وألاتباع..الحاكميةقضيةهي
كنت

هذايتجلىأمره؟ويتبعونلهيديخونالذيالربمنقضية:هي
في

نعالى:افهفول

جبركلأمرواتبعوارسله،و@ربهمبآياتجحكواعاد)تلك

طاعةهووالإسلامالجبارين!لأمروالاتباعالرسلثمرالمعصية

بينالطريقمفرقهووهذاالجبارين.أمرومعصيةاكه-أمرلأنهالرسل-@مر

كليدوعلىرسالةكلفيوالإيمان..الكمروبينوالإسلامالجاهلية
رسول.

منالتحررعلىتصرماأولتصرالت@يددعئأنيتبينوهكذا
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إلغاء@لشخصيةوتعدةالطغاةالأربابسلطانعلىوالتمردافه؟لغيرالدينهنة

يشحقوكفرشركجريمةالمتكبرينالجبارينواتبح@لحرية،عنو@لتنازل

الآخرة..في@والعذ@الدنيافيالهلاكالخنعونعليها

خلقه،منلأحدبالب@دبةيدينونلاليكونوا@حراراالئمىاثهخلقلقد

حريتهمعنينزلونولا
لمفإنتكريمهم.مناطفهذاجبلى.ولالطاغيةهذه

نجاة.ولااللهعندلهمفلاكر@هةيصونره

الإنسانية،وتذعي@مقيتذعيالثر@نمنلجماعةيمكنوما

اللهلغيرتدينوهي
@لبيدلربويخةالديخينةبقبلونوالذينعاثه.من

كئرةدهممغلوبين،امرهمعلىيكهنواانبمعذصرينليواوحاكميتهم

يضحهنهمابعضشيلهفيلضحواالتحررولو@ر@ثواقلة.والمتجبرون

والمال.و@لعرصالنفسفيالذلضرائبمنالمتسلطينللأربابمرغمين

شيعينهلكواعنيد..جبلىكلاتبعيا@مرلأئهمعادهلكتلقد

الآخرة:وفي@لدنيافيباللعنة

لعنة@لدنباهذ.فيوأنبعواا
..9@لفبامةوبوم

ومببحالهمعلبهميسجلأنقبليركهملائئم
@ملانفيأصابهمما

عال:وتني@هعام

ربهم(..كفرواعادأ)ن@لاأ

البعيد:والبعدبالطردعيهميدعوئم

مود،..د@مولئعدأ@لاأ

@لمرصلةللعنةعنيانهميحددكأئماو@لتوكيد.والإيضاحبهذا@لتحديد

قصدا.تقصدممحتىعليهم

قومه.معهوقصةماتلهمه@مامقصيرةوقفاتونقف

خطاستعر@ضإن
الكريم@لفرآنفييجيءإئماالرصلدعحةسير

فيالطربقمعالملرسم
لي@الفرون..مد@رعلىالعقيدةبهذهالحركةخط
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@قط
فقطوليصالزمانآخرإلىمستقبلهافيولكىاللىيخي،ماضيهادي

لهوتحركتمرة.أولالقرآنهداتلتتالتيالاولىالمسلمةللجماعة

لي

الجاهليةلهتواجهمسلمةجماعةلكلكدلكولك@يومداك،الحاهليةوجه

الإسلاميةالدعوةكتابالقرآدهذأيحعلماوهداالرماد.آخرإلى

كلليالحركةفيو@ليلهاالخالد،

قموقفلقد
موقفاللام-عليهوأخيهم-رسولهممنعاد

وأجالهماعتراضاتهم،واعترضمابميه@محفدوأحيهمرسولهممنالمثركي@

نيهم
لهيليقلما

أخذهمثموظيمته.وحدودبريتهحدودفيالحبوةأبس

عنهمتغنفلمالندير.يسمعهالمحي@المدمر،العد@بم@ما@خدهم

يتفعهاولماغنى-وكانوا-ثراؤهمعنهميغنولمأقوى-وكالواقوتهم-

التيآلهتهمعهمتضولمئلكياء-وكالواوأفئدتهم-وأبصارهمسممعهم

أعجازكأثهمصرعىالقومفترى@اقه.إلىلزعمهم-تقربأ-اتحدوهم

..@باقبة؟منلهمترى@فهلنخل

يلمسالحاصرير،أمثالهمإلىيلتفت@والخر@الدملىمهدوعلى

القلوب.منهيرتعشبحاقلوبهم

وأبصلرأسمعالهموجعلنايخه.مكئحمإنفيمامكناهمولقدأ

شيء.منأفئدتهمولاأبصارممولاسمعهمعهمأكىفماوأفئدة.

لانوا
بهموحاقا@ته.بآياتيجحدون

الأحقاف:أيهزئون،بهكانواما

نمكنكملمفيمامكاممبالدير.المأمورةالريحالديى@فرتهمهؤلاء
وأبصاراأسماعاوآتياهموالمتاع.والعلموالمالالقوةم@بجمالا..

ومرةبالل@ومرةبالفؤادومرةبالقبمرة@الإثو@قوةعنيعبرلقرآنواوألثدة-

@الإدو@تعنيوكلهابالحقل.
الحواسهذهولكنصوره-منصورةلي

كالواإذوححبوها@عطلوهاإئهمبذشيء.فيتنفعهملموالمدارك

بآياتيجحدون
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الحساسيةويفقدهاوالقلوب،الحواسبطم@افىبايكوالححود

بهموحاقالال@والإثوادوالنوروالإشر@غ
سيستهزئو@..بهكانواما

لعد@ا
للاءوا@

لقوته،شوةيعتر@وألاوقل@،و@رسجعنيكليفيدهاالتيوالعرة

علىتسلطالكودقوىم@قئ@هذهلعلمه.علمولا@وصماله،طولا
ىئرالاوتتركهمشيء،كلفتدمروالمتع،والعلموالمالالقوةأصحد

يأخذ@االتيستها@هلجحذهمحي@@مساكنهمالأ

شهيد@وهوالسمعألقىأوقلب،لهكانلمنلذكرىذلكفي@إن

أق:

لالمنقلبلهكادد@دكرىذكرى.الغالريرمصارع
تديره

إنهلللااالإطلاقعلىقلايرزقلمأوقلهمكالذيفهواللمسةهذه

هاكيكونأنوالاعتوللدثرىليكمي
بإنصكالقصةإلىيلقىسمغ

الشريةدالحفسللحقوإلهالمموس..فيلمحعلهاالقصةفتفعلووعي،

كافيادتمتحوأقلفيهايقظةوأقلالغابرير،صمصارعالحساسيةةشديى

المؤثرةالمواق@حمدهمثل@يالموحيةطوالتصور@الذكريكلاستحاشة

ا

يتايعالتهراتكاد
الوقتليوث@او@اثه،إلىالدع@ة@@حد@

قلو@ويزلزلالكائدير،كيديدمرالذيالترالسلاحهووكادداته،

لالردسبحانه-ائه-عنايةديقو)ئاش.الم@أرواحثتوالاعداء،

والتبجحالعنادلعدعليهمالردإلممسدين.المشركينالكالرينعلى

الشعراء0931(.أ@فأهلكناهم)فكذبوهالعريمر.والإفسادوالوقاحة

حسوطإل@هاتحسر@أدمنلكلوسهموحمطالمؤب@عرالمحالحةئم

اد@اايونلا@ةا@مأ-االمذلةوالحسعص؟الأسمن
لاشارهمرلا@،

الله@@

بخىعلبه.ررواشطلكرهه،ي.لهها،صم@لرى@
أرواحلردعكمالههدا



المتكبري@.وعتوالمفسدينوطلمالكائدي@كيدعلىلإئهاواست@المؤمين

عنالقرآنقصصفيالرحمنحديتهوهدا
كرتهمالذينعاد

ع@وتصمهمفتعميهمالناسمنكثيرأتعرقدوالقوةقوتهم،

فيواستقرتجرتالتىاطهوسنة
الخارجيناولئككليقصمأدالحياةهده

ولننجل.منخلواالذبنفيالله@شتةوهويتهمفوتهمكانتأنأالحنص

(62:@الأحز@اتبديلا،ا@تهلسنةتجد

مقد@را.قدراا@هوأمرتتبدل..لاالتياللهسنةوفقيمضيأمرفهو

وخبرةبحكمةمقدروهوئحد.ولاشيءوجههلييقفلامفعول،نافذفهو

ن

وفي
زباخرىآيةالقصةمده

تريخليالآياتمعرصفيعاد

بطشهم.وقهةبثدنهموتجاهواوعهاواستكبرواعلحالقد@لمرسيى..

الرصولإنذارمنقلوبهمتزدادوالتجبر@ينفلمط@يعتهم،البطثىفأصبح

برقةأوناصح،بنصحيتأثرواأنصيكونونماأبعدفهموغلظة..قسئإلأ

منوقالوا:وقسؤ..،كطرسة@ر@دتهمالقوةأعمتهملقدواعلى
متائثد

كان؟

تحويلأ@ا@تهلشةتجدولنتجديلا،@لتهلةتجدنلناللهإصنةإئها
..(43أفاطر:

لاإنهميتظرون؟!ماذاومكانزمانكلفيالمتكبرونوهؤلاء

بهم@يحلأنإلأينتظرون
لهم،معروفوهمتجلهم،منبالمكذبينحلما

تمضيلافالاموريحيد..لاالذيطريفهافيالثابتةاثهشةتحضيأنوإلأ

نابتةنوامي@فهناكعبثاثالأرضفيتجريلاو@لحياةجز@فا،@لنلسفي

ويعلمهاالحقيقة،هذهبقرروالقرانتتحول،ولاتنبدللاتتحقئ،

سننهاعنكافلينالحياةيعيشواولافرادئ،الأحد@ثينظروالاكيللناس،

بالمكان.محدودوحيزالزمان،منقصيرةفترةفيمحصورينالأصيلة،
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تكدبيسمعيسمهء@@رى..معهمشحانه-فاقهالمؤمونفليطمئ@

كلوليدهشيءكليرىإلهبطث@وبرى

العلق:أيرى@افهبأنيعلم)ئلملعدها!ماوللرؤيةبرى..شيء..
14).

لدولا
اسيئهداالسلام-عليههح-شخصيةأمامئطمئنةوقفةمى

كيفترئلمةالمحرسورةفيالقرآنوصمهمقهمأير@حهكادالذيالكريم

كدفيثلهايخلقلماييالعماد،ذاتإرمبعادربكفعل

والدةالقوهم@ؤهحابماقلوبهمالغطرسةملأتقدقيمايواجههحد

منقالوا:إ
لامثرينمتعالي@قومأيو@حههحدكانمنائثذ

إلأقلوبهمتزثاديفلاواقحبر@طبيعتهم،البط@لأصبح@عر@يردعهم

الذرفقدالحكيم،الحازمالقويالرجلنمئجهيشخصية

القوةهدهلتئديبالحكمةوئبلالرشد،سيلقومهمعوسلكونجثر

إيىثنمربكم)استغفروالهم:يقولذاهوفهاالمتعجرفةالمتغطرسة

مجرين،،تتولواولاقوتكمبلىقهةوبزدكممدرارأعليكمالسماءئرسل

لرىفهوكما
آب@ااثضداء..الأقوباءفهم@رحمةبلطفكبرياءمملامىقد

قوتكم،..إلىقوة@يزدكمبربكم

اصاببماالمثللهمفصربقلوبهم،إلىقاصداطريقاهيسلكثم

منمنهموقعومانوحبفمفذكرهمقبلهم،من
علىوإصرارومكلرفعاد

بغيهممنالأرصوطفروأغرتهمحياتهمعلهمثئروكيفوالض@ل،@لزيغ

رهم..ستكباهمراوتجبر

قابليا@لحكت@لمتجبرين،@لصتبدين،بالقئالمغريرينالعتاةولكن

شاهة،.-فيلنر@كإنافقالوا:أو@لتعالبوالاستهزاءبالسخريةو@لتلطط

ممطليرقوميخاياطة:إقولهفيالحلىمةالحكمةىوش
ولكيسفاهة،
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المالمنالبمنرسول

القمولكن
@هممعقولحدكلوجاورواالثطط،متنركب@اقد

وهو@،الضادقينمنكنتإنتعدنابما@ائتناوعذالهالحهنقمةيتعحلون

وطغيانوعتواستهتارحهلمرلفرسهمعليهتطويعفايكتمصتحذ

حنهتدلعهوالمخاشة،لالقوةئقاسلهميخقدميتحداهم.ههدنرىها

لرله.
عليهيميقحمموذاهاالدادالغلاطالقوميقالللردهوداها

يمصيو)لمايي،ولاالآنيتريتفمالها.تحصنمااليقوتهم
ممعلا

@ونئنظرولاجميعآ@كيدونيإليهيرتك@الذيبالحغ

تمهلوني،لا
طتكم،@أحا@والاوحمعكم،لقوتكمالاليلاد

بيأجمعواأوكدآ،لكيدولي
توكلت)إنيلربه:يستعليذاهوهالطشآ..

ال@هعلى
إلأدابةمن)ماقضتهفيأشمقاهرقويورلي..@وربكمربي

هو
بناصبنها@..آخذ

الإنساليالوحدانلييعلوشامحومعلممطمئنةوقفةهودقصةإن

فيالمسلمةالحصةعلىالطعاةيمارسهالذيوالطشالطلمموجك@وق

@تنبصالمؤمنةالقلوبلأم@احهيلام@معلم@هاومكان!زمادكل

الغاشمةوالقوىالمتحرالطعيارتو@جهوهيلالرحصوالتقةلالإيمان

بالغا@تهإقحه،فهواتهعلىيتوكل)ومنولطشها..ثدتا

لماالفعالالفاهر.وقوةالقاثو.قدرةعلىتوكلانهعلىفالتوكل

لهوالمقصودعام.والصلاءماالبالعيريد.
الإيماليالتصورإنثاءهو

شي.لكلال@هنجغل)قدوقدرهاللهلإراثةلالشةالقلب،ليالصحيح

وبنتائحهوبملاساته،ومكاله،وبرماله،بمقداره،مقدرشيءفكلقدرأ@

سيءوليسوأسبابه
@يجرأفا.شيءولي@مصا@ثة،

كله؟الكودهدا
وفي

منكبيرجا@عليهايق@صصحمةحقيقةرهىوحياته.الإسادلفر

الإيمالىالتصور
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السلامعليهصالح-قضة

المحنوى

واحدةوروايةأحرى

الحوفاءالكرياء

الخلىقةوالمعحزةالحاسيةالقلوب

قربوعدا@عريضفساد

وتدمر
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السلأأعليهصالح

اتةعادورتتكماعاداتمحذ
عاد..أثرعلىثميذوكاتلوح.

نجره.إيهمنلكمماا@هاعبدواقومنجاقال.صالحاأخاهمثمودوإلى@

خلفاءجعلكمإذكروا@و@
منتتخذونافىضفيوبوكمعادبعدمن

الأرضفيتعثواولااللهآلاءفافكروايوتآالجبالوتنحتونقصورآسهولها

..(74ك@،اف:عرلأا1@مفسدين

عا@أخلمتالتيالقبيلةكطتوتمحد
حريرةفيوالتمكيىالقغدي

عادكانت
ثمودوكذبتالمال.فيثمحدوكانتالجوب.في

ديالمعلومالمشهورلمصرعهامعتبرةغيرعا@كذلتكمابالنذر
أنحاء

لفىآبقإتانتبعة؟واحدأمناأبئرأفقالوا:بالنذرثمود)كنبتالجزيرة

3ليتامنعليه@لذكرألقيأوشغر.ضحل
كداسيعلمونئثر.كذ@بهوبل

واصطر..،فارتقهملهمفتنةالناق@مرسلوإناافشر.الكذابمن

7،..2-23القمر:أ

توكلي@العربيةالجزيرةشماليليالحخرمدائ@تسكنتميوكات

وقدوالمتع،والرزقوالمنعةالقوةأقصىرمانهافيوبلغتوالمديخة.

قصورإ،الصحروشيدتهقطعت
.@ومغار@ملاحىءالجالفينحتتكما

معروصةمعروفةوالحجرالحجر،أصحابأنهمئمي-صالح-قومواشتهر
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القرىواثيإلىوالتامالححلىلين
(1)

سحت@افقداليوم.إلىظاهرةوهي

ليالصحرلي
والحضارةوالأيدالقئعلىيدلمماالعيد،الزمان@لد

عادآحلمماوقد
دي

فيها،عحلموهمالأرص،.فيوالتمكشوالقوةالدة

الدهر،مصاثليأمسيالبونا،الحالم@وسحتياعمروها،مضاأكثروعمروها

الرزقسوبحب@ةالحيش،مىترففييتقلبودوكانواالحدتاد،ولوأث

لرتححدعلىالمحهفتحوقدوالمناعة.العقلفيالأقدميىوفاقواوالعمة،
كك

م@
كل@أبو@عليهم@قد@تحوالأرض،السماء

هؤلاءوكانالله،وعبا@ةالكرعلىتموديحمللمنلككلولكى

علىالوثنيةو@حتلىواا@ه،أمرعتواصبمااته،كلمةعليهمحقتمم@

قهالدينضعلىللصيدوالدينححةالتوجد،

الصراطس@اءإلىويرث@مليندرهممنهمرسولاإل@هماثهوبعت

كذبولقد@تكذيبسرالعالميرر@رسولكدلواولكهمالمتقيم،
8ةالحجرأ@المرسلينالحجرئمحا@

ممثلأإلأيىصالحأولكنصالح.رسولهمسوىيكدبوالموهم

توحيدأالمرسلين.كذلحاإثهمقيل:قومهكذلهفلماأجصعيى،للرسل
جوانبكلوفيالتلىيخ،أعصاركلفيوللمكذبي@والرسلللرسالة

)كذبتوالأقوام...والأشخاصوالمكانالزماناختلافعلىالأرض،

جبوا@لحخرثرنميد@لنينآبة.بطهرس@نمانميصلىلصصعبملم

كلتمو@صعهمئن9بالو@د
@لمح@مصدئوثيحليةماطر@ي

رصحر

س@نثرديتمبره،ييو@لطري@لكما@،@يكالرمخريبرلعصلمح@روند

طىو@ميموأ@لر@د،@دلب@هنأ،صهاويخدودصحور@لحالبفطردكمرائ@همالابة

الأماكىهلهثمرد@يمهاصيمتكود

لحصر@رهاوفد@لنرىسر@بمفربةوهينيدثبارأكاعلىا@لجخمااكر@لرو@ةعب@وند

فمردنرنمىلرأعاكروا@ني@و@لاح@@لل@رعلط@ثي@

1اصحي)الطرتلىبع م@(-87ص@لالاءوتىيح1،8
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نتقونألامالح@خهمملهمقالإذ@لمبرسلين،نمي
رسوللكمإئي3

علىإلأأجريإنئجرمنعليهأسألكموماوئطيعون،فاتقوا@لته@مين،

وزروعوعيونجناتفيآمنين.ضهنامافيأنركونرث
وأطيعون.ا@تهفاتقوانىهينبيوتأالجالمنوتنحتونهضيم.طلعهاونخل

د@ئصلحوولاالأرضفييفسدونالذينأمرتطيعواولا

1أثمود؟ 41-1 52)..

قصدصالقرآنويوحدرسول.كليدعحمابألماظهاالدعئ@ف@إئها

الرسالةوحدةعلىللدلالةقومهعلىرسولكليلقيهااليالطارةحكاية

وتقياه،باق@الإيمافىوهوعليه،تقومالذيالواحدأصلهافيومنهجا،جوهرأ

منالأتيالرسولوطاعة
الله.عد

سيخههمبماصالع@ححصمويذكرهم
هدهسلصويخوفهمنعمة

كماالسة،
يحوثهم

منالمتحبعدما
فيهتصر@همصماكانعلىحسد

طلعهاونخلوزروعوعيون.خدفيأيخنههانيماأتتركرنإ

1الشعراء:أ@فارهين؟بييتأالجبالمنوتنحتونهضيم. 46-1 49).

بي@ليعئونوإتهم
صالع.@خحمملهميصورهالذيالمتحهذا

يتدبرونولاإياه،وهبهمفيمنيفكرونلاعهغفلةفييجشودولكنهم

رسولهمديأحذالنعيم.هذاأعطاهمالذيالمنعميثكرونولاومأتاه،منثأه

زواله.ويخافوايخمته،ويعرفواليندبروهلهمهذا@لمتاعتصويرفي

الحرصفيهاوتبهالغافية،القلوبتوقظلمساتلهمقالهوفيما

أفين؟!..ههنافي@اأتتركونو@لخوف:أ

منفيهأنتملهذا@لذيقركونأنكمأتظنون
وقعة@رخاءدعة

فيأتتركونوتضحيم..تفخيممنهذا@لإجمالتضئنهماومئرونعمة..
تغييريفزعكمولاسلب،يزعجكمولافوت،يروعكملاآمنينكلههذا

3

فيأتتركون
كلههذا

ونخلمتنوعك،@رروعوعون،جناتمن
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حناهاكأتحتىالهضمسهلهالطلع،حيدة
مهصم

فيحهدإلىيحتجلا

اناقةوفيوبراعة،بمهارةالصخورفيتنحتولهاالموتديوتتركوفىالبطون!

ولر
ا

التقوى،إلىم@ينا@الموقظةاللمساتهدهقلولهميلمىان

إلىالميالينوالقصد،الحقصالجائرينالملأمحالفةوالىالطاعة،وإلى

واانمساد

فييفدونالذينالسرفين.أمرتطيعواولاوئطيعون.اتهلإفاتقوا

1الشعراء:أ@بصلحونولاالأرض 51 5.،2

الأالطغيان@راءولي@البلاد..فيطغهاالدبرمنكالواهؤلاءولكن
سهاء.الطجانعليهميقعالذينويمسدالطاغية،يصدفاللغيانالفساد.

عنالحياةويحولالحياة.جهانبكلفيوالارتباطاتالعلاقاتيفسدكما

تستقيملاآخرخطإلىالبفي،المعمرالنطيف،السليمحطها
حلافةمعه

سحال.الأرضفيالإنساد

يففولاثالت،ميزانإلىيفيءلالأنههوا@أسيرالطاغيةيجعلإئه

مكانالهويتخذيفسد؟صاولهويخفدظاهر،حدعد
غيرالأرصفي

عدماالأعلى@ربكم)أناقالوكذلكالمستخلف،العبدمكان

الاذعاءهذاإلىلهوتطاولالمخلوفالعبدمكانبهفتجيزطعيانه،أفده

فساد@يوهوالمقبوح،

رالحقد@لدلي@معهالسخطالجماهير@رقاء@ذلاععيجعلهوثثم

ةالمتحررالابتكروملكاتالإلسانية،@مةفيهمفتتعطلالكظبم،

لاالي
الحرية.جوغيرتنموفي

@الثهو@لديدانمرتعاوتصبحوتتعفن،تأسنتستذلالتيو@نض

انطملى@لبصيرةمعللانحرافاتوميداناو@لغرائز@لمريضة.الهابطة

ئيفادوهووالارتفع،و@لتطلعو@لهمةالأريحبةوففد@نوالإدر@ك
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علىخطرلأتهاالمستقيصة،طوالتصور@والقيمالموازيىيحطمهوثم
وتحريفالموازير،فيونزويرللقيم،نزييفمنبدملاوالطغيان.@لطغاة

وهومقبولةوتراهاالبشعة،الغيصررةتقبلكي@للتصرر@

فساد@
@

أاللام-عليهصالحئميد-بلىاللهرسولمضىوهكذا

رلهمئمرعنوعماالضلالفيتمادواولكنهمومحدرأ.ومركاومنذرا،

@رذمكرهم.أحبطاللهولكىالقتل!ولأهلهلهواضمروالصالح،الروليتها

بظلمهم،تالصاعقةفأحدعقابه،لالكافريروأنزلكيدهم،إليهم

يمعهملمممع.اذمنيمنعهملمجاثمن.@يارهمفيفأصبحها
ما

جناتمروغرسواوالرة،أم@الم@حمعهاوماشامخة،قصورمنشادوا

جثئهمصرعى،همفإناالعدابوآتاهمآمنةبيوتونخياسواسعة،
يلىهمو@هامدة،

قصةفينكرلاهلماوفلكثمو@إلىمبكرةالقرآنيةالآيئأشلىتوقد

نحدثاعادحدثتاصاليالسورأكئرنحدلذلكتجل،منهو
ثمودعن

ومن
فيهاذكرتالتيالفجرسورةهيثميفيهافكرتسورةأولأننجدهنا

فلناكماعاد-
ومنصقبلمن

عادإلىكالإشارةثمحدإلىالإشلىةكلتهنا

فعلكيفنر)ئلمالبئمىوشدةالدةومياط@الفوةجيانبعنتتحدت

جابواوئميد@لذينابحدفيمثلهائخلقلمالتي@لعمادذ@تبعاد@رمرئك

..(9-6ةالفجرأبالواد،@لصخر

@إضر@نجدثئم
)صق(والمجمسررةفيجاءكماالآياتبعضلي

وآيةأبقى"فماوئموكالأولىعادأأهلكوأنه@لنجم:أفآيةو@لفرقان،

لوطوقوموثمودالأوتاد،ذووفرعونوعادنوح@متبلهمكذبتة)ضى(:

9عفبنحق@لرسلكذبإلأكلإنالأحز@ب،أوننكالأبكةحاب@و@

ينوترونا@لرشو@محابوثموذوعاداالفرقان:أوآية
وفيكيرآ!ذلك

عننحدثتبعد@نفصلتسورة
لهم،خلوماعاد

وئتاثميد:إعنحذنتا
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الهونالعذ@بصاعقةفأخذتهمالهدىعلىالعمىفامنحبوافهديناهمثمود

يتقون،..وكانواآمنواالذينونخينايكبونكانوابما

صالحديثبعدالذارياتسورةليوأما
حدثتناعاد

)وفيةثميع@

الصاعقةفأخذتهمربهمأمرعنفعتواجن،حتىتمعوالهمقلإذثمود

اله.منتصرينكفواوماقياممناستطاعوافمابنظرون،وهم

فائابالقارعةوعادثمود)كذبتليها:جاءفلقدالحاقةسورةوأفا

بالطاغيق@فأهليهواثمود

عادلمحودثميإلىالإشارةليهاانفرتالتيالوحيدةالسورةولعل
هي

اثهيؤلد@لتيالآياتأنوهوموضوعهاحس@تتحدثجاعتالإسراءسورة

لأنهم@جلهم،منجاعطالذينتحديلاالسلام-عليهمالألبياء-بها
العد@عليهمفيحللهاتيكدلى

الاسراءآية@همزا@مامكةأهلهموها@،

فعنا@نوماتعالن:إقالكذلكئمودقبلهم@مىعحبولاإعراضآ،إلأ

ماوبهافظلموائبصرةالناقةئمودوأتابالأؤلونكذبأنإلأبالأياتبرسل

9،..5الإسراء:أتخويفا@إلأبالآياتنرسل

تتحدثالتيالسورأئا
صالح-قصةعنالتفصيلسبثيء

وهودوالنملوالشعراءوالأعراتوالقمرالصىدهي:اللام-عليه

ليانه.صبقكماميعنتحدثتالتيالسورمنوكثيروالحجر

أولوهذهعاد.لمحوننمودعنبالحديثخضتفلقدالص@.@ثا

القمرصورةجاع@ثتم@لتفصيل،منوثيءوحدهاثميدإلىاشلىتسورة

حذثتناادولعد
حذثتناعادعن

@،الاعر@سورةجاعتثتمثمو@عن
وهي

موضوع@لىأضافتوقدالسلام-عليهصالح-اسمفيهايذكرسورةأول
سررةوبعدها@لشعراءسورةجاع@ثمو@خماعية.عقيديةتضايا@لقصة

العنكبوتوصورة@لحجروسررةهيدسورةجاعتثئم@لنمل،

لضك.=3،8فد@لص1ة4-21)ص(سررةمى@لحم..9؟-6@لمحرسورة@على@(1)

7 4



واحدة.وروايةىأخرصفحة

ديتمضيوهيالرية!قصةصحائفساخرىصفحةوهذه

@يهيوهااللىيخخضم
م@ومتهدالحاهلية،إلىاحرىلكسة

ماهد

اللقاء
مصلىعمرجديدومصرعوالاطل،الحقبين

إلهمنلكمماال@هاعبدواقومياصالحآئخاممث@يوإلى@

6هودأ@غيره 10)..

وداتيعودوإليهاالخلقهذالدألهاالتيالو@حدةالكلمهطذ@

دئمو)وإلىوالتبليغ.والمياجهةوالاتحاهالاعتقادفيالو@حدالمنهج

ماا@تهاعبدوافوميخا)قال.تتعر:لااليالكلمةإتها@صالحا.@خاهم

غيرم@.إلهمنلكم

هوغبرهإنهمنلكمما@تهاعدوا@قوم)ياينا@لهم:صالحابن

1فيهاو@ستعمركمالأرضمنأثمكم فيلماياثيهملهو.(6اأهد.0
ردا.لهيملكونلامنطقىفطريدلي@سالأرضليووجيممتهمث@

ومم
لأدمسهمكفلماهمأئهمولاأنفسهم،أشاواهمأنهميزعمونكنواما

الأرص.فيبهايستمتعونالتيالأرز@قهذهأنفسهمأعطهاولاالبقاء،

ائأهمالذيهوسبحانه-الله-أنيجحدونيكرنوالمأتهموظاهر

هذائتمعونكانواماولكنهمعمارتهاعلىأقدرهمالذيوهوالأرض،من

لماالأرض،ديواشخلافهملهموإلائهشحانه-دثه-@بألوهيةالاعر@ف

بلاوحده@مرهواتحثريك،للاوحدهلتهالدينونةمنيتبعه@نينبغي

1،5-11@فص@95،@عمر@5،@لحئة،،4،5-43@لد@ربت.1،81-7

صورة5-4،35@للرو-1،951@نعر@ىك@،كلا-.@@دممر@ث@،كا-@لقر

مز
0

0لعجر@رةصلأ@@-16

0

بمر@3،8لكب@ت:@رةسو8-8،4
آيلفر@لقمص@

1ص 08-121
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وهومنازع.
ما

منلكممااعبدوا@ققوم)يالقوله:صالعإليهيدعوهم

إله

قفيةالألوهة.قضيةلاالربوبيةقضيةفاتها..هيايتهضيةكانت

تد@رالتيالدائمةالقضيةإئهاوالطاعة..الائباعقضيةوالحاكميةالدينونة

الجاهلية!معالإسلاممعركةعليها

فريقانهمفإنااقه،اعبدواأنصالحأئخاهمثمودإلىأرسنا@ولقد

4المل:أالهيخنصمون

)@نو@حدة:حقيقةفيالتلام-عليهصالح-رسالةيلحص

هيفهذهاق@اعدوا
الأرضإلىالسماءرسالةعليهاترتكرالتيالقاعدة

ومعرسول.كلومعجيل،كلفي
فيالثرحولماكلأن

الكون،هذا

دقدالحقيقة،بهذهالإيمانإلىبهميهتفأنفسهبمفيهميكمنمماوكل

اقه،إلايعلمهالاو@زمانااحيالاالثريةأمضت
وهي

الحقيقةهدهئمامتقف

اليومإلىنزالوماوالنكذيب.الهزءوقمة@ووالجحود،الإنكلىوفمةالسبطة

عنتزوع
بهاصتتفرقالتيالبلشنىإلىوتجغالخالدفالحفيقةهذه

المستقيم.الو@حداللهسبيل

@نهمنلكم@ااثهاعدواقهميا)قال:تتغيرةلاالتيالكلمةإئها

@هإليهتوبوائنم)فاسعفروهيتبدل:لاالذيالمهجكدلثته

1،.6أهودة

)إنالرمول.لفسهفييجدهاكماالألوهيةبحقيقةالتعريفهوثئم

.@مجيبقريبرئي

لأةالأرض.مرلنثأتهمصالعذكرهموقد
الحر@ثممونثأةجنمهم،

م@
تكويحهمعاصرمنهاتتألفالتيعناصرهامنأوالأرضعداء
منأئهمومعالجسدي.

فقدعناصرهامنالأرض.هذه
أدلهاستخلفهم
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الداهيىصعدلأشحاصهموا@سحلمهمبجسهماستحلفهمليعمروها.فيها

من

هم
ئحرلى.آلهةمعهيعركوننلك@عد

اتوبوثئمفاستغفروهفيها.واستعمركمالأرضمنألاكمو@

إليه

وقبوله:استجالهإلى

.@مجيبقريبربيإن@

ديوالإضادة
"

ربي
@"ولمظ"

ريب
و@حتماعها@امجيب"ولفط@ا

قل@فىتتجلىكماالألوهيةلحقيقةصورةترسموتجا@رها.
قلو@م@

صتنتفلومو@ة،واتصالأأنساالجوعلىوتحلعالمحتارة،الصفوة
قل@

قلو@!لهملوكانتمستمعيهقلوبإلىالصالحالنبي

قلوبمنشلبليتتحلىكماالألوهيةحقيقةنحداخرىومرة

يحكيهااتيصالحقولةفيلجدهاالكرام.الرسلقلوبالمخلىة.الصموة

عه

رحمة،منهوآتانيربط،منبيةعلىكنتإنئرأيتمقومياقال.

منينصرنيفمن
(3أهي.تخسير@يخرتزيدوننيفماعصينه؟إنا@ته

قريبريإنةأقلبه@ييجدهكمارلهلهمبصفأنبعدوذلك

وجمالاوجلالها@رواثهاكمالهافيقطالأليمبحقيقةتتحلى

هيالقلوبفهذهعباثه.صالمختلىةالصمحةتلكقلر@فيتتجثىكما

الخرهذاعلىالحقمةهذهفيهتتجلى@لذي@لرائقالصافيالمعرض

!(1)العبالفريد

@ي@ثلىبةاحبقة"@صلبراحع(1)
@لف@رضحانه،ر@لإسححي@لن@حصانص@كد.

@لثلي
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فيوضلالا.الرشدفيترىالتيالجاهليةأمامالقصةمنلقفثئم

اتتصورهاتكادلاعجيةالحق

لصلاحهقرمه،ليمرجيأكانالذيفصالح

فيه!المفحوعمه،اليئسموقفقومهمنهيقفوحلقه،عقلهولرجاح@

منآبائهمعنما@رثواغيرعلىوحده.لتهالدين@ةإلىدعاهملأنهلماذا؟

لغيره!الدينونة

الصحيحة،العقيدةعنواحدةشعرةينحرتجنالثريالقلبإد

حدعديقصلا

المنطقيالفطريالبسيطالحقإنخىوشروده.ضلالهفي

يشسغهوبينماتصورها.عنيعجزالتيالعحئبعحيجةعدهليبدو

الإطلاق!علىعقليأومنطقفطريمنطقإلىيستندلاالذيالانحراف

منللعتقدكانتالقومقلو@ولكى
والانطمممىوالاستغلاقالفساد

هذالاشةتحسولاجلالها،ولاالصورةنلكحمالمعهاتستعرلالوجة

حتىيفاجلىن،بهم@ذاالطليق..الجوهذاوضاعةولاالرفيق،القول

الظنود!صالحلأحيهمليظنود

مانعبدأنأتنهاناهذا!قبلمرجوأفياكتقدصالحيا)قالوا:

كانلقد(62أمود:تدعونا@ليهمئاشذلفيياتاآبلىنا؟يعبد

لحسنلصدقك،أوأولعقلكلعلمكليامرجهاكنتفيك.رحاءلنا

قدالرجاءهذاولكنجميعه.لهذااوتدبي@ك،

يعبدمانعبدأنأتنهانا@

تقولها!أنلنتوقعكاوماهذا!إلاصالحياش@ءفكلللقاصمة!إئها

نرقييجعناضكإله.تدعونامفاشكلفيإئناثميك!الرجاءلخيةفيا

تقول..ويخمافيك

مايشنكرونبلفيه.عحبلامماالقوميعحبوهكدا
واحبهو

لالماذا؟وحده.اللهعبادةإلىصالحأححصميدعحصملأنويدهثونوحق،

الآلهة!هذهيع@دوناباءهملأنولكنلتفكير.ولالبرهانولالحجة
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يعللياوئنال@.الحقيعجحاس@نبالنلسالتححريبلعوهكذا
الآباء!بفعل@لعقائد

دعوةصميمهاالتوحيد@يعقيدةأنوثال@وثانيةمرةليىوهكذا

عفالمنالريالعقلإطلاقإلىودعوةالصحيحالكاملال@ملللتحرر

قولةوتدكرلاإلى@لي@.تستدلاالتيوالخرافةالوهم@وهاقومن@لتقليد،

هذا".قبلمرجوافيناكنتقد

منلقرلىكانبماتذكرنا
أد@لضاوأمالته.ركمحقدبصدقثقة

سعر.وقالواصالح.قومتنكركمالهتنكرواوحدهاللهربوليةالىدعاهم

@همشها@ولس@امفترةوقالوا
واحدة@روايةو@حدفطسيعةإتهافيه!وثقتهمله

والدهور..العصورمدىعلىتكرر

الجوفاء:الكبرياء

إنانتبعه؟واحدأفاأثمرا)فقالوامتعاليةبكرياءصالحقومردثئم

4،..2القمر:أوشغر،ضحللنىبذا

سعدجيلاالمكدلي@صدورفينحيكالتيالمكر@رةالشبهةوهي

إئماالدعهة،حقيقةإلىتنظرلاالتيالجوفاءالبهرياءهيأئهاكماجيل..

!@نتبعه؟و@حدافاأبئرأة،الداعيةشخصإلىتنظر

يحعلحيثأعلموألثهعباثه.منواحدااللهيختلى@نفيوماذا

للندكرتوحيهاتسيحملهوماالوحي@يالذكر-عليهفيلقيرسالته..

وهوواستعد@ثه.تهيحهمنهيعلمعباثهمىلعبدالاختارهذافيمافاوالتدبر-

الذكر؟منزلوهرالخلق.خالق

إنبايةففئلنابثرإلآأنتما@لممحرين.منأنتإئماقادا:ة

1العراء:أ@لضادقين،منكنت 5،31 54)..
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كأتمايعردون!لالمايهرفونفهمعقولهمشحرتممنأنتإثما

محون!إلايدع@الااتهإلىالدعهة

مئلنا@ه.بثرإلاأنتماالال@

دقدرسول.جاع@اكلماالبثريةتحايلظلتالتيالشهةهيوتلك

المحهحكمةتدرككانتوماعحيبآ@اثمأ،للرسولالقاصرالثريةنصوركاد

لي
الجنسهذاتكريمكذلكتدرككانتوماشرآ،الرسوليكونأن

الهدىلمصدرالمتصلينالشريةروادليكونوامهالرسلباختيارالبثمري

و
ر.لوا

هكذاأوالبثر.غيرآخرخلقاالرسولتتصورالتريةوكالت
يسي

مايكوداأن
العالموحبرالغيب،وخبرالسماعطبخسرإليهايئيدام

سرتدرككالتماأثهادلدالبثر.صالمححوب
الذيالانسانمذا

أنهوهوبه،ا@ةكرمه
علىوهوالأعلىبالملأالاتصالعلىالقدرةم@و@

ماويعالجفيويمثيروحودويناميأكلمقيم.الأرصهذه

السرلدلكمتصلوهووالوازع،المشعرمرالبثرسائربعالب

لاواهيةشبهةإئها
لاالتيالنفوسإلمرسإلأشتقوم

إلىولك@والصدق،الحقم@ما@يهامقدارلترىالدعوىتنطر@يأدتريد
إيثارلهاتاعهافييكونأنمخافةالثر،م@@رداتباعلتشكبرصالداعية

وهيتعطيموله
والتسليم.الإدعادعرتكبرذ

5

ضلاللفيإفنإتانتبعه؟واحداما)أبئرألألفسهم.يقولونئممر

يصفواأنشيءوأعجبالمستنكر!الأمرهدامناوقعلو@يوشعر@.

لاشعر-@ىأنفسهميحسبوأوأناالهدىاتع@الوبالضلالألمسهم
سعيرلي

االإيمانظلالإلىفاؤواهمإذاواحد-

الحقطريقفيليقهصماللهاختارهالديرسولهميتهمودتمومن
كذ@هو)بلوالطمعلالكذبيتهمه@هوالقصد.

كد@@
ئلقلم@
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الاتهاموهولالمكالة!سفمهاخصاصديالطمعشديدأشر:الذكر،عليه

مآربلتحقيقستلىأالدعئينحدلأئهاتهامهثاعية.كلبهيواجهالذي

ومحرككالنف@ى@وافعيدركونلاالذينالمطمسيندعوةوهيومصالع.

التلىيح.ديعرتلقصةالحكايةأملوبعلىالياقيجري

سيكون.عفافيتحدث@والأحد@حاضرالأمروكأنمافجأةيلتفت

سيكون.الذيويهدد@هذا

غدأ)شعلمون
2،6القمر:أا@ضثر@الكئابمن

روحتنمحطريقةوهيللقصصالقرآنيةالعرصطرقبحدىوهذه

علىنعرصواقعإلىتحكى،حكايةمنوتحيلهاالقصة،فيالواقعيةالحياه

الزمارمقبلفيويرتقونهاالان،احداتهاالنطارةيترقبالأنظار،
ا

الغدلهمسيكثف
لمحاةيكونواول@الحقيقةعن

وقعس
هذه

الأشر!@للكد@المدمرالبلاءصدستكشفالحقيقة.

نوح.جدهقالكماصالحويقول

رحمة،منهوآتانيرنيمنبيةعلىكنتإنأرأيتمقومياةقالإ

منينصرنيفمن
6أهحدتخشراله@كبرتزيدوتيفماعصية؟إن@ته@ 3

قوم.يا
لة،واضحةرليحقيقةنفسيفي@جدكتإنترونمافا

فاخلىليرحمةمنهوآنانيالطريق؟هوهذاأنم@يقينعلىتجعلني

سيصرنيدمنلها.تؤهليالتيبالخصاثصوأمدنيلرصالته
أنا@دا@ه

دعيمميإبلاضكمفيفقضرتعصيته
هذاافنافعيفيئ؟لرجائكم@حتفاظآ

صوناصريالرجاء
كلاةالله؟

منيخصرنيفمن@
تخسي@ر،.يخرتزيدوتيفماعصيتم@إن@ته@

لىشروحرمالياللهغفببخسارة..علىخسلىةإلانزيدوننيما
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إلاثيءولاسعدخسلىةوهيالآحرة.وعذابالدنياوخريالرسالة

والتديد!والتثقيلالتحير!

باهم،ادعيتهبعدثمحد-صالح-قومم@تفحلاعةالقرآدويحكي

وفريقاله،يتجيبدريقأيختصمود.لريقيىاصحيالأنهممعهموجهده

ئمودإلىئرسلنا@ولقدالكثرة..هوالمعارضالفريقوكانعه.يخالف

4النملأيختصمون@فريقانهمفإذاا@تهاعدواأنعالحأئخاهم 50).

بهألدرهمالذيالله@عذ@المعرصونالمكدبوداستعجلوقد

فيشأ@همورحمته-اتههدىيطلبواأدمنررلاصالح،
مثركيشأنهدا

بالعذابيستعجلحاأنصالحعليهمفأنكرالكريم-الرسولمعقرلى

أنوحاولالهداية،ولايطلبها
يدركهماللهلعلالاشغفارإلىيوحههم

@ثه@تستغفرونلولاالحنة؟قبلبالسيثةنتعجلونلمقومياةقال

4النملأ@نرحمونلعلكم 6..،0

منيلغكانولقد
كانإد)الئهئمر:يقولأنالقلو@فساد

منالحقهوهذا
ةحجصعلينافأمطرعندك

من
ئليم،بعذ@بائتناأوالسماء

هذاكانإناللهمةيقولواأنم@بدلا.(32الألمال.أ
سالحقهو

عندك

والتصديق!سهالايمانإلىلاهدنا

إلىرسولهملتوجيهيستحيبونولايقولودصالحقومكانوكذلك

آس@اوبالذينبهصيقهمعنويعتذرونوالاستغفلى.والتولةالرحمةطرين

صرائهم.الرصويتوقعودعليهم،شفمايرو@همبأتهممعه

وبمنبكاطيرناةقالواالال@
(47النمل:أ@معك

مىمأخ@التئاؤموالتطير.
@راءتجريالتيالجاهلةالأقوامعاثة

كانفقدالإيماننصاعةإلىمنهاتخرجلالأتهاوالأوهام،الخرافك

مرفإنمطلىدا.إلهأشرأيفزجرهطاثرإلىلحأبأمرهئماب@منهمالو@حد
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سانحا
يسلىهعنبلىحأمرو)نالأمر.ديومضىاستثريسلىهإلىيمينهعن

الضر!وتوقعتثاعميمينهإلى

من@تيءصالتلقائيةحركاتهاتبىءوماالغيب،الطيرتدريوما

تكلمغي@مجهولبلاتعيث@أنتتطيعلاالثريةالنفسولك@المجهول.

الإيمانإلىالمغيبالمجهولتكللمفإذاعليه.تقدرلاوماتعرفهلاماإليه

حد،عندتقفلاالتيوالخرالكالأوهامهدهمثلإلىوكلتهالغيوببعلام

ويقبن.اطمئنانإلىتهيولالعقل،تخضعولا

ويستنكفونل،باالإيمانمنيهربونالذينترىاللحظةهذهوحتى

لزع@هم-لأتهم-إليه،الغيبيكلهاأن
حدإلىاتهحاقد

يليقلاالعلمم@

لاولدفيولابالذيؤمونلاالدي@هؤلاءالدير!-خرافةإلىيركنياأنمعه

مر@روعلى1،3رقمعلىضخمةأهميةيعلقوننراهمبغيه..
أسودقط

إلىواحد.ثقاببعودلفافتينمنأكترإشعالوعلىالطريقهأمامهم،يقطع

وهيالفطرةحقيقةيعالدونأثهمفلكالساذجة.الخرافكهدهآخر

م@كيرتفسيرإليهوركونهاعنه،استغناثهاوعدمالإيحان،إلىجوعتها

إلهيصلل@وسعصهاالإنساد.علمإليهايصللمالتىالكودهذاحقائق

منأكبرلأدهالأيام،م@يومفي
اختصاصع@حارجولأئهالترية،الطاقة

فيخلاقهمطالبعلىزائدألانساد،
قدرهاعلىزودالتيالأرض،هذه

لطاقك!واهبابالي

الحصميهديالضالةالسادجة،الحاهلةقولتهمصالحقومقالفلقا

عنالبعيدةالواصحة،حقيقتهوإلىاليقين،نورإلىصالحمر@والخرافة،

لظلام:والفابا

@تي..عند@طائركمةقالة
.

ومصيركمو-.
الناسوأمرسنأسنقدواتهال@هعد مسمبلكمحطكم

اتبعفصالمسننير.الطريقلهموبئنمور،.
هدا@علىوسارالله،سنة
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عنانحرفومنالطير.زجرإلىحاجةبدونالخير،@هناك
عنوحادالسة،

والتطيرالتثاؤمإلىحاحةلدونالر،@هاكالسواس

7،.4النمل:أ@نفتنونقومأنتم)بل

فاليقظةشر.وسخيرمنلكميقعبماوتحتبرونالله،بنعحةتفتنون

الكفيلهووابتلاءفتنةلما@راءها@نوالشعورالحوادثوتتبعالنن،وتدبر

اللهحلقببعضوالتطيرالثاؤملاالنهاية.ديالحيرلتحقيق
ومنالطيرمن

سواء.لاسا

تقديرفيوالاستقامةالوضوحإلىالنلسالصحيحةالعقيدةتردهكذا

ولعرهمأولهميقعوالتدبر@يماأليقظةإلىقلولهموتردالأمور.

شيءلي@وأنكله،هذا@راءاللهبدأن
يقعمما

مصادفة..أوعثا

رحلتهالإلسانيقضيوبذلكالاس.وقيمةالحياةقيمةترتفعوبذلك

كلهلالكونالصلةمقطوعغيرالكو@هذاعلى
الكونوبخالقحوله،من

المدبرلقالقبأمروتحمظهالكونهذاتدلرالنيولالوامب@ومدبره،

الحكيم.

الخلىقة:والمعجزةالجاسيةالقلوب

تفسد،لمالتيالقلوبلهتستجيبإتماالمستقيمالمنطقهذاولك@

النداء@توهدهاللمساتوهذهرجعةلاالذيالا@حراتتحرتولم

تلين..ولاتصغيلاالتيالجافية،الجاسةالقلوبتلكإلىتصللا

تدلالرسولمنمعجزةحلىتةتطل@حيللعدجيلاالئريةوكانت

الشعراء:أ@لصادقين،منكنتإنبآية)فذةاللهمرصلحقاأئهعلى

1 5

وأعطاهصالع،لحبدهاللهفاستحابالحلىقة،تلكئمودطلبت

المفسرونخاضكماوصفها@ينحوضلاداقة،صورةفيالخلىقةهذه
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سحدلدبايىلأتهالقدامى،

صحيح
ليعليهلعتمد

لكت@يالوصصهدا
دعهةصاحبتالتيالمعحرةتلكوكانتئمي.طلبتكماخارقةكانتبأتها

قد@لهم:يقولهودافهاقومهطلبهاحينصالح،
جئتكم

(73الأعرافألج@2لكما@تهناقةمذهربكم،منيضينة

لهمآيةلتكونصالحإليهاأشرالتيالاقةلهذهصفةالقرآديذكرولا
لهمتحصيصهاوديال@يناقةذه@لته.إضافتهافيولك@وعلامة.

@هايعلمونمميرة،حاصةصفكداتكانتانهاإلىثيرماآي@لكم@

فينكلفذروهاآبة،لكمال@هناق@هذهويا@مالال@المحه.منلهمآيةأنها

إئها6،4أهود:قري@عذابفبهخذكمبسوءتم@وهاولاال@ه،@رض
غيركمتأن@القرآديالسياقمننستلهموهكذاآيةوفيهاال@هناق@

رلهم،منليةيحعلهامماعاث@.غيرإحراجالهمأخرجتأئهاأوعا@ية،

ولالبوته.صدقعلىايةويحعلهامعنى،@د@اللهإلىلسبتهاومضايجعل

فيأمرهاسذكرهيردلممماسيئاهداعلىنزيد
المستيقى-المصدرهذا

حاءوفيما
دي

ربهدا@وو@كتمىآحر-تفصيلكلصكمايةالإشلىةهذه

@يالخوض
سالحضملمحلك

الأقو@هاتمرقتالتيوالإسرائيليكاطيرالأ@

سيجيء!و@يمامضى@يماصالحداقةحولالمفسرين

فيالآيكولكىالاقة.صالحآيةكالتلقد
كتير.الكودهذا

ليوالآيات8،1الححر.أ@معرضينعنهافكانواآياتنا)وآتيناهم
هده

جاءهمالتيالخارقةولشتوالأفكارللأدظلىمعروصةوكلهاكثير.الأدمس

كلها،اذآيكأعرصماصوقدالهآناهمالتيالآيةوحدهاهيصالح@ها

وصمصيصمبر.ولاعقلينشحرها@يهمولمقلا،ولايمآلهايفتح@اولم

ضربلهااتهناقةهذه)قال:الديصالحلاقةحولالقرآننصوصمع

@عظيميومعذابفيأخذكمبسح،تمسوهاولامعروميومشربولكم

1الثعراء:أ 5،51 5..،6

يومأمنهيستقونالديالماءيكودانشر@علىلالاقة،جاعصملقد
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يومهم،فيعليهمتجورولايومها،ليعليهايجررونلالهم،ويوماللناقة

أنحذرهمولقدبي@هم.يومهايختلطلاكماكرابهم،شرابهايختلطولا

عذ@أخذهموالاالإطلاق.علىبسحيال@ها
عظيم.يوم@

لهم.قةمرسلو@لناقة))ناللفوم:وفتةاتحاناالناقةوكانت

قسمة@لماءأنونجفمواصطبر.فلرتقبهم
9محتضرثربكليفم

..(28-27القمر:أ

مايترقبالقلىمح@ويقف
شقع،

لهم،فتنةالاقةاللهيرسلعندما
مامرتفبااللام-عليهرسولهمالرسول-ويقفلحقيقتهم.ممزأوامنحانا

تقعحتىعليهمالاصطبارفيربهبأمرمؤتمراسيقع،
الفتنة

الامتحان.ويتم

فسمةالفبيلةفيالماءأنومعه
أنهابدولاالناقة-وبينبينهم

ويوملهافيعوعلامة-ايةتجعلهامعيةخصائصد@تخاصةناقةكلت

وينالونشربهاوتاليومهم.ويحضرونيومهانحضرلهم-

بسحالنذيرفهووالأال@ه،أرضفيتأكلفذروهاالله،ناقةإنها

لقومهالصحفيصالحيأحذلالعاقة،والإنذارالآيةعرص

الاستخلافنعمةعلىوالكرالغبرير،مصاثرفيوالظروالتذكر،لالتدبر

ةالغالرينهؤلاءلعد

جملكبمإذواذكروا،
خلفاء

الأرض،فيوبؤكمعاد،بعدمن
لاوا@ته،ألاءفاذكروايوتأ.الجالوتنخونقصورا،سهولهامنننخذون

..(74ةالاعرافأمفسدين،الأرضفيتعئوا

فمود،الأرضفيوالتميه@النعمةأثرلهم،صالحتدكيرسونلمح
كانراوقدوجبل،سلفهوفيه.يعشونكانواالديتال@طيعةللمحكصا

حضارةفهيالجبالديوينحتونالقصور،السهلفييتخذون

يذكرهموصالحالنصهذافيالمعالمواضحةعمرانية
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منلهماللهاستخلاف
يبدوولكىنانها،أرضهمفييكونوالموانعا@لعد

وئنعا@لحضوةاللىيخفيالاليةالعمرانبةالحضلىةأصحابكانواائهم

امتذسلطانهم
الأرض،فيمحكنينخلفاءصلىواوبذلكالحجر.خارج

لالقوةاعترارابالفاد،الأرضفيالانطلاقعىينهاهموهوفيها.محكمين

ماثلةالجرةوأمامهموالتمكين،
لي

الغابرين!عاد

طاثفةآمتوقد
آحرهموالملأطائمةواستكبرتصالح،قرمص

هوو@حدإلهإلىوترثهالأرض،فيالسلطانمنتحرلمحمملدعيةيؤمنمن

الطمكوترسقةخلحياالذي@المؤمي@قةيحاولياأنبدولاالعالمن!رب

للعيد!العبوثيةبذلدصوتحررواوحده،بعبو@يتلثهأعاقهممن

م@آسمرإلىيتجهودصالحقوممنالمستكري@الملأنرىوهكذا

والتهديد.بالفت@ةالضعفاء

آمنلناسنضعفوا-للذينقومهمن@ستكبرواالملأ@لذينقال@

17الاعراف:أ@به؟رمنمرسلصالحاأنأتعلمونمنهم-. 5

@واضح
به،إيمانهمولاشكاروالتخوي@،للتهديدسفالأنه

تصديقهممنوللسخرية
له

لمالفعا@ولكنربه.منالرسالةدع@اه@ي

@مهسهم،فيوالثقةقلربهم،فيالقوةلالتهالإيمادسكبلقدضعافأ!يعودوا

التهديديحديفماذاأمرهم،سيقينعلىإئهممنطقهم..ديوالاطمئنان

المستكبرب@؟الملأمنوالاستنكلىالسحريةتجديومافاوالتخولف؟

..@مفنونبهأرسلبماإتا)قالوا:

التهديىطابعتحملصر@حةفيموقفهممنالملأيعلنثئمومن

آم@بالذيإنا)قالوا:
6،.7الأعراف:1ون(كافربهم

ريبةتدعلاوالتيصالح.بهاجاعصمالتياليةمنالريخمعلى

اللطادإئهللنصدبق.الصلأننقصاليهيالبئنةليستإئهلمشرب..

شهئإئهاواللطاد،الحاكميةعقدةإئهاالو@حد..للر@بالدينىنةالمهدد
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الإلسانليالعميقةالملك
هذاالضايىصيقه@الديالتيطانإئها

المتعنتين؟لالقومالخلىقةالآيةفماذا@علت

فيالنورتطلعولمةالجادةالقلوبفيالإبمانتسكبلمإئها

قوممنوكانلها..وتحديهملهمقهرهامنالرغمعلىالمطلمةالأر@ل

كرانهم،م@صالح،
للصلاحموصعقلوبهمدييبقلمسمرتسعة

@يولأهلهلهويدبرودله،يأتمرودلراحواوالإصلاح

ئصلحون.ولاائىضفيبفدونرهطنسعةالمدينةفيوكان@

أهله.مهلكشهدنامالولبه.لنقولنثتموأهله،لنبيتنهلات@تقاسمواا

9،..4،84المل:أ@لصا@قونوإتا

للفسادوأعمالهمقلوبهمتمحصتالديرالتسعةالرهطهؤلاء

لدع@ةنفوسهم@ضاقتوالإصحح،للصلاحمتسعبهايعدلموالإلساثص

أمرابينهمليماوليت@اوححته،صالح

لاقهالقسمألىيتداع@اأفىالع@ومن
مع

الذيالمنكرالثرهذا

لاوهولياتأ،وأهلهصالحقلوهوييترنه،
االلهلعبالةإلأيدعحصم

ثموأهلهلنبيتةبالتهيقولوا@قاسمواأدكذلكالعحصلم@وإئه
)وإنامقتله.حضرلاولا@أهلهمهلدشهدنامالنقولن

بسببيروهلمئيهلاكهميتحواللمالطلامليفقد@تلوهم@لصا@تون

لظلاما
ا.

بها،أنمسهميطمئسونولكهمساذجةوحيلةسطحياخالوهو

وأهله.صالحدمأولياءمنللتحلصاعتزموالديكدلهم،ويبررود

ولكىصادقين!يكولواأنعلىهؤلاءمليحرصأدالعح@م@نعم

تهقديلاج@ولخاصةوالالواء@ت،لالالحرالاتمليئةالإساليةالننس
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المستقيمالطربقلهايرسمالذيالإيماد،بنور

ذيهمإلىيللحاأنالمنحرفونالمفسدودالنفرهؤلاءتحالفوهكذا

لهديوقعوانيام،وأهلهويباعتعالظلام،حنحديصالح

دي
عفلة

اللم@،س

يذيصنه،لأسرأصالحسالتخلصيكونأنعلىبينهمأمرهمئجمعحاكما

ظنا
مهم

سسريحهموأها"صالحقتلان
سوسيعصمهملهمعناثه

كيدصالحاسحمىالعزيزالقويالمحهلكنبهيمهد@ممكانالديالعد@ب

)ومكروا@مرهمعليهموعكسكدهم،إليهمورذمكرممفأحبطأعدائه،

وهممكرأومكرنامكرأ
5النمل:أ@ونيثعرلا

قريب:وعذابعريضفساد

علىاوتعالىطغيانهم،ليوتما@والعجدا،شوطأالقومفيالمادوبلغ

أرسلهاالتياللهلاقةشأنفيعهدهميحمظهاولمالعالمين،ربرسول

بوءوطتم@)ولابسؤيداليهاتمتدانصالحوحذرهمآية،ربهم

عذ@فيأخذكم
هاقريبإ..@

اقهآية@يبثرطهميوفوالمأولاءهم

سآيةحاءتهمالتياللهناقةعلىفاعدوابالعمل،القولواتبحوا
علىعده

عدابفيأخذهمسحيمسح@اأننيهمحذر@والتيدعماه؟فينيهصدق

الترت@حالعاجل@هدهعلىيدلعاجلأ..عذالأصالححذرهم

يأحذع(64أهرد:@قريبعذ@ب@غيأخذكمقربب..ولفظالعبرة.في

@خدأ.
أفدحركةوهي

الوقوعئرالمسمن
@

..(29القص:أفعقر@قعاطىصاحبهم)ننادوا

هووصاحبهم
نكرهم:تقدم@لدينالمديةفيالمشدي@الرهطأحد

هوويصلحون.@.ولاالأرضفييفمدونرمطتسعةالمديخةفي)وكان

1المسأأثقاها،انبث)إذعهاللهقالالدي 20)..
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مقدمهوالتيعليهالمعلةحريثاليصيرفسكرالخمرتعاطىإلهوقيل.

@آيةاللهارسلهاالتيألاقةعقروهيعليها
@نرسولهموحذر@@؟

وتمتفعقر@ه.صاحبقعاطى)فنادوا..@العد@فيأحدهميموها@سح

الخيبةنماثجنموذجأصالكريمالقرآنيعرضوهكداالبلاءووقعالمتمة

يدسيإليهاسينتهيالتي
هذاممثلأويدسهاالهدىعنفيحجبهالمسه

وهلاك.ولكالعصبمنثمحدأصا@@يماالمودح

ا@ته:رسوللهمفقالئثقاها.انبعثإذبطغواها.ثمهد)كذبط

ولافؤاهابذنبهمربهمعليهمفدفدمفعقروهافكذبوهوشقياها.اتهناق@

..(15-11الشمس:أغقباها@يخات

ل@ثمودأنالقرآدويذكر

الطغيانفكاننبيها.كذبتطغيانهاس

فيالطغيادهذاوتمثلالتكديب.سببهووحده
الذيوهوأشقاها.ان@عاث

وقدالإثممنارتك@بماتعاسةوأكرهاشقاء،أشدهاوهوالناقة.عقر

تمس@اأناحذروالهم:فقالالمعلةهذهعلىالإقدامقبلاقهرسولحدرهم

عليهماشترطكمايوماولهميوما،لهاجعلالذيالماءتمماأدأواللهلاقة
الاقة.فعقرواالنذيرفكذبواآية.الاقةهدهالمحه@حعلايةمهطلحاعدما

الناقةعقروإلدي
هو

التبعة،حملواجميعاولكمهمالأشقىهدا

وها،)فعفرعقروهاألهموغدوا

فيبالسيفلهاضربهم@يللماقة،عقرهمو@ىالنحر.والعقر.

والذينواستهتارهم..قلولهمدسادعلىثالحو@هداعلىوقتلهاق@ائمها

حذرهمولقديصلحود.ولاالأرض@ييفسدونالدي@همممهمعقروها
فلكالجريمةلهذهالقيامتبرلىوالدييحشحادلموأندرهمصالح

لملأتهمعقروها،أئهموغذواانبث)إذالتعيصالقي
الجميع،علىحطيئتهاكتلئمومنفعلته.امتحسنوالليده،علىيضربوا
الاسلاممبادص@منمبدأوهذاالعطيم.الاثمبهذامؤاخذينالحمجعوكاد
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ديالتكادلفيالرئيية
معيتعلىصلاالدلياالحياةفيالاحتماعيةالتعة

ألهعلىاحرىورروازرةنرالاحيثالاحرويالجزاءفيالفردي@التسعة

العييدعلىوالأخدالرعلىوالحفروالتكافلالتاصحإهمالالوزرمن
لثروا

وتصديقالأوادترلمحعد@ولكىالمعله،علىالقوملدمولقد

1الشعراءةأ@نا@مينفأصجوافعقروهااله@ الدي@أما.(57

لالديرواستهترواونحدواوعتحاغلوادقديصلحودولاالأرضبفسدود@ى

إنتعدنابماائتناصالحباا.وقال@ربهم؟أمرعنوعواالاقة،فعقرواأ

كلا(..الأعرا@أ@المرسلينمنكنت

دقولهعصيا@همويصرصالمعصيةيصاحبالذيالتححإن

لهاالمصاحبالفيالشعوروليصور@يها،التححسمةلإدراز)عوا@

يعبروالدي
لالديروالاشه@ار@العذ@لاستعحالالتحدقيفلككدلكعنه

العذ@عحلةالقرآليالسياقيتابعثم
يعردهو@

@يالتعق@صها@ماء

ثهأيامنلانة@اركمفيتمتعوافقال)فعقروهاالحطال@:كل
(1)

أهود

6

تحص@لم@ف@م-،عبهبلعالع-وحههمحا@لإلم@ر@ليحقزند@ن@ئنيلكر@لرو@ة

@محلأبمنلانة
ر@للرل@@

@بمول
صممرهوحيمهملإدا@لحبىبرمرمر@ولكأ@بسمن@ردوأصتكبر@

كا

@@

3ر
فدنلالحمعهملادوادلتا@موا@قلام-عبهالع-@

ض@لأحلبرممص

لياصسحوا
بومومو@فحبل@ئمممى@تي@ىم@

@لححعه
ئمحا@روالمحلمامحمرفررححهم

ند@لا
برمومر@لالت@ليم@صحما@ي3@لأحلبحمادسمص

موروححمهم@لت
ثص

الأحلمصلا@را@لا@دللتا@ميا

بومصبحةكدللتا
سمممبحلمالمحابووروفملواشمرا@لأحد

ر@لكال@@لعح@

@@@لئا@ضرفتو@لف@ة
سصيحةحاعفمى

مهم،@سلس@رحمهلوفهمس@لما@

وحقت@،صو@لأ@رحتحتكت،لحر@ومكتلم@س،@مقتر@ر@ح،رلأ@عتما@

ألاصحو@لحفو،
@ه@@ثولو@ى@لكعما@حر@ولا@الا@رر@حخأحانس3ثمارلى
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مااحرفهي
الحياة.هذهأيامومىالدنياهدهمتعسلكمبقي

يحيد.ل@تصا@وعدفهو@مكذوبكيروعد)وذلك

ربهم،أمرعنفعتواحتىتمتعتوالهم.قيلبذتم@وفي،

فأخى
نهم

ال@بنمتصركلنواوماقيممناسنطاعوافماينظرون.وهمالصاعقة

.(45-43اريكلذاأ

قد..@حينحتىتمتعوالهمقيلأ@قوله.فيوالإشلىة
تدي

نديوقدالاقة..قتلبعدأيامتلاثةإمهالهم
المناعم@لهمقدرما

مد

أوعةالحاقة،قتلواأدإلىالرسالة
الهلاك.عل@هم@حؤربهم،أمرعن

@العد@..@العذابفأخذهمنا@مين.فأصمبحوا)فعقروها
يتر..لم@

بذنبهمربهمعليهم)فدمدمالكبرىالطتةلتطتىالقدرةيدتحركت@قد

..(14المص:أفؤاهااله

يوحي@@قمدمفاتهواللفطتكيل.منيتبعهوماالغص@والدمدمة

ويصوروراعه،بما
وقدمحيعأ!مروعأمشهدايرسمويكاد@جرمه،معاه

يرتسمالديالمشهدوهوبسافلها،عاليهاأرصهماللهسؤى
الدمارسعد

الشديد.العنيف

التعحببقسظوهر3،0القمر:أوئذر@؟عذايكانفكيف@

المحتظر،كهشيمفكانواواحدةصيحةعليهمأرسلنا)إتاوالتهويل.

..(31القمر:أ

توصفآخرموصعفيكانتوانالصيحة.هدهالقرآنيفصلولا

9وئميعادماعقةمئلصاعقةأنذرتكمفقل:ئ@رضوافإن@صاعقة:بأتها

صيحةفهيللصيحة.وصفاصاعقةكلمةتكودوقد..(13أفضلت:

وممعرأوعرناعرأ@رمحرواسحال@
3مكرعقةكانبهصفانظرثرونلا

@نا

يمل@ورلقوملأبة@لكفي@قطلمطب@احلىيةيينهمقلكوقيمهم@ؤنعم

ر،تقووكمواأنرالدضوئنجا@



و@حدأتاوالصاعقةالصيحةلتكودحقيقتهاع@تعيراتكوروقدصاعقة
آثارمرأثرآالصاعقةتكودأوصوتهيالصيحةتكودوقد

ملأنذرتكمفقلأعرصوافبنصاحيها@منندريلاالتيالصيحة
الهدىلأعلىالعمىفاستحبوافهديخاهمثمودوافا@وثمود@..عادصاعقة

الاقةآيةبعداهتدائهمإلىإشارةهدهأن
وكمرهمر@تهمثم

عمىالهدىلعدوالصلالالهدى.علىالعمىوإيثارهمنحلك.لعد
أشد

العمى
ا

@معلتو@حدفصيحةالقمعلىئرسلت@قدحالأيةوعلى
@هم

ما

وهوالحطيرة،صايعوالمحتطرالمحتظر@.كهشيم@حعلهممما@علت،

الحالةكالأعمادصاروادهمأعهادمىيصحها
وتتحطمتي@حي@

تأكلههيمآلماشيتهيحمعالمحتطرأنأوهشماوتصح
الأعحادم@

الواحدة!الصيحةبعدالهشيمكهذاالقومصاروقدالناشصوالفبالحالة

أ@ضلت@بكسبونكانوابماالهونالعذابصاعقة)فأخذتهم

1

الهلاكهوولي@@حسص.طالعد@هو@لبرعقة،ألس@

الإيمان.لعدالعمىعلىحزاءالهوانكذلكولكنهلحسب،

لاالدياتهسلطارلهمتكصوالمخي@.المصرعلهداالإلدارإته

يعصمولاقهةترده
مه

جاءفلقا.@مستكرمريد.علىيقيولاحمس،

منابرحمةمعهآمنواوالذيرصالحآنخيناأمرنا
أهي.الهيومذ..خزيومن

66)..

الإهلاك-أوالإلداروهوالأمر-تحميئجاء@هكدفلفاوهكذا

م@نحيناهوملترة..خاصةمنا.برحمةمعهآمواوالدينصالحأنخينا

وسالموت
ش

ي
وكانمخرية،ميتةثمودميتةكالتلقداليوم،فلد

7 6



دورهمفيحائميىشهدهم
علىمينىتركتهمالتيالمدويةالصاعقةسعد

العزيز@.هو@لقويربك)إنمخزيأمهدأهئهم

فأفابالقوعة.وعادثمود@ذبتالنكديب..عاقبةكانكيفولننظر

ثونالصيحةوصفوقد.(45الحاقةأبالطاكيغفاهلكواثمحد

بالهول.يميضالوصفهدالأنبالطايخق@..@لفطها.

بهموتعصفغمرأ،ونغمرممطيأ،نم@تطويو@حدةآبةولي

ظلأ!لهمفلاتبقيعليهموتطغىعصفا

طاغية..صاعقة..واحدة..صيحةثمحدوقعةكانتلقد

1جاثمينارهع@فيفأصبحوالرحفة،افلخذتهم@ ك@..8الأعراف:1

يصاحبهافالرجفةوالتنجح.للعتومقابلجزاءوالجثوم،والرجفة

ومايرتجص،أنالعانيأجدروما.@الحر@ع@للعجزفهدوالجومالفرع،

عنالتعبيروفيالمصير.فيوفاقاجزاءبعحز.ادالمعتديأجدر
هذا

لناليرسم..@)جاثمينعلىالسياقويدعهملالتصويرالمصير

وتحدوه:كذلوهالذيصالحمثهد

لكم،ونصحتربيرسالةأبلغتكملقدفمياوقال:عنهم،)فنونى
7الأعرافأ@الناصحينتحبونلاولكن 9

الذيالمصيرمنوالبراعةوالصح؟التبليغأمالةعلىالإشهادإئه

)كهئيمدصارواوالتكذيببالت@لأنفسهمجلبيه

فإفاوالتكبر.التعاليعلىردأيعرضمفزعمفجعمثهدوهو

المحنظر!كهشيممهبن.وهثيمهئبم.المتكرونالمتعالون

بعدالنديرويحقالمكذليق.صحائفسئخرىصفحةتطوىوهكذا

هوالعلاجكانالفساد،الأرضفيأكروافلفاعلىالتدكير

عذ@سوطربكعلهمفصبالفاد،شالأرضوحهتطهر
ربكإن.@

فلفالأعمالهمومسجللهمراصدفربك.(1،314المحر:أ9لبالمرصاد
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العد@@لدعيوحيتعيروهوعذاب،س@عليهمصصوز@رالفادكثرأن
@

الألميجتمعجثالصتيدكرحينوغمرهوبمضهالوط،يذكرحين
فيهافأكئرواالبلادفيطغحاالذينالطغاةعلىالطاعية،رالغمرةاللاخ

وهوالقد@لمؤسعلىالطمأليةتفيضكلهاالمصرعوراءوص

رتجكإن@تعالى.قرلهوسمكان.@يوفيزماد@يفيالطغيانبو@جه

شيء.يفخهلاراصدهناكفرئكخاصةطمأنيةتفيضلبالمرصاد،
عهيذلامراقب

رلكفإدجفينهملءوليمالمؤمن،بالدليطمئنشيء،

والفساد!لرواللطعيانمناك!..

هو@لقويربدإنالعزيزأالقويمبحانه-فهو-

عقباها،.يخاتولاهافي@بذنبهمعليهمفدمدم@

وماذا3يخاتفاومنوتعالى.سسحانهعقاها@..يخافولاة

منيرادإنمايخات؟وأنىيخاف؟
لافالديمنه.المفهملازمهالتعيرهذا

بطثى@ثهوكذلكيبطث@.حي@البطشكايةيبلعيفعل،ماعاقةيخات

ليوظلهإيحاؤه@ئر@إيقحفهولثديد@.ربكبطشإنكان:أ

يتولاهسيهونولاامر،عليهيعزولاأخذاالعتاةيأخذفالثهالنموس

رعاه.و

وتدمير:تدبير

بنبيهمومكرواوعلحاوتكئروائمي-صالح-قومطغىقد

لإفساد.واللفادواوثبروبالمؤفين،
ولايرامملالمرصادكاناثهولكنمكروا..وكذلكثبروا.كذلك

وهممكرهمعلىويطلعتدبيرهمويعلميرونه،
ا@ومكرويثعرون:لا

وهممكرا.ومكرنامكرا،
5ةأ@لنملون،يثرلا

قوةمنقرةوأينتدبير؟منندبيروأينمكر؟منمكرو@ي
3
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حيلة،ومنقوةم@يملكونصماويحدعودالحبارونيحطىءوكدا

وتباغتهمكلهالأمرتملكالتيوالقوةتغفل،ولاترىالتيالعيىويعملودص

ةيمتعرودلاحيثص

مكرهم.عاقبةكانكيففانظرالال@
قلك@جمعينوقومهمدفرناهمأئا

وس..(5،152النل:أظلمواأبماخلىيةيوتهم
بنالمحةإلىلمحة

يدبرونكالواوقدالخالي@.والبيوتالخ@يةالدصر@ذا@،واله@الدمبر

ون.يمكرماتحميئعلىقادرونأتهمويحسبودولمجكرود،

السياق.فيمقصودةهذهبعدالصفحةهذهعرضديالسرعةوهذه

للمحدوعينئغلبلاالتيالقدرةمباغتةالقاضية.الحاسمةالمباعتةلتظهر

لمكرهم.المستعزينللماكرينيخيبلاالذيالتدبيرومباغتةبقوتهم؟

مصجين،الصيحةفأخذتهمأفين،بيوتأالجالمنبنحتونوكانوا@

عهمأغنىنما
اللمحةوهذه4،.8،28الححرةأ@يكسبونكانواما

الخاطفة
التيالصيحةإلىالجبال،صلبفيالحصينةاليوتفيالأمنمن

سثأنحتهاوممانجهاومثاكسبماومفاجمعوامئالهمذقيفلاتأخذهم
يغئي

الخاطف..ثاله@ويدفععحهم

علىقوميأمنفماعنيفة.لمسةالبثريالقلبتلصاللصحةهذه

يبلغوماالصخور.صلبفيمنحوتةبي@همقوميأسمئاأكثرأنفسهم
اشدوقتفيبالناسالاطمئان

المشرقالصباحوقتفياطحئسانهممى

فيوهممصبحينالصيحةتأخذهمصالحقوم@رلاءهموهاالوثيع..

@ذاضائعة،وقايةكل@نافاهبصشيءكلفإذآنون.الحصيمةديرمم

منشيءفماحصينكل
وهي@لصيحة،منبراقيهمكلههذا

التين.@لصخرجوتفيلتهلكهمتلحقهمصاعقة،@وريحفرقعة

المعلم.الأجلانقضاءعدالمكذبين@خذفيمحققةدته@سنةإئها

@لى@لقلوبسبحانهاثهيردالمخيف،مذا@لشهد@لعيفو@مام
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يرنا@لقرأن)ولقدوالتدبر:للتدكرميسروهوويتدبروا.ليتذكرواالقران
.(32القمر:أ@مذكر؟منفهلللذكر.

الجينوفيالهشيمعلىالتاروشدل
مه

وفي
لقوملآيةنلكفى)إنويتفكرةيدكرمنيدعووالقرآنأثر.مهالقلب

2،.5لنمل:ا1يعلمون،

إنوكثرهمكانومالآيةفلكفي)إقالتعقيب:يجيءئئم

1الشعراء:أ@الرحيمالعزيزلهوربك 5،81 59)..

ةزوالهمسرعةومنمهم،معحباالسياقيعرضثثم

أهيد:*(..9فيهايغنيالم)كأن

متيرة،للمسةوإنهامؤثر،لفهدو)ئهويتمتع@ا..يقيميالمكأن

لمحةإلأيكون-أنبعدوالعوت-الحياةبينوماوال@شهدصروض،

سريم.ثريطكلهاالحياةا@@الحين،كومضة
فيها..يغوالمكأن

الدت،تمسجيليعلنهاالتيالخاتمةثئم
وليع

اللعنة،

الدكرى.ومنالواقعمنالصفحةوانطواء

ربهم.واكفرثمودإن)ألا
ور(.أهي:ا،ثمودئعدأألا

حلقةأمامنجدناأخرىومرة
من

مد@رعلىالرسالةحلقات

بلاوحدهاتهعباقهيفيهاالإسلاموحقيقةالدعية.هيالدعئ

التيالجاهليةنجدأخرىومرةمنازع..بلاوحدهدلأوالدينولةشريك،

كعادكمودالتوحيد-يعقبالذيالركولجدالإسلام،تعقب
منهم

فصلىواانحرفواولكهمنوح-@عالسفيةفيسجياالذينالمسلمينذراري

جديد.منالإسلام@ل@ليرثصمصالحجاعممحتىالجاهلية،بلى

بالإيمانلاطلبوها،التيالخلىقةالآيةيو@جهونالقوماننجدئئم

وعقر@ناقة!بالجح@دولكنوالتصديق،

كالخو@رقخلىقةجموافىرسولمنيطلبونالعربمثركوكانولقد
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طلبواالتيالحارقةحاعنهمقدصالحقومأولاءهملهايؤمحاكيالسالقة

أعتلما
شيثا!معهم

القلوبتتدبرهابسيطةدعيةإئهالحوارقإلىيحتاجلاالإيمادإن

والعقول!!!القلوبعلىتطمىالتيهيالحاهليةولكىوالعقول.

او)ومكرقدرتهبعظيموتحطقالآدافتملأآياتصسبحانهثهوكم

وهممكراومكرنامكرا
أئامكرهمعاقبةكانيهففانظريشعرون.لا

فتلكئجمعين.وقيمهم@مرناهم
لأيةذلكفيإنظلموابماخاويةبيوتهم

..(553النمل:أ"يتقونوكانواأمنواالذينوأنجينايعلمونلقوم

برقلةالمستكبرةالقلو@تهزجهلةالغبري@.مصارعفيحولةإتها

ونمودعادصاعقةمئلصاعقةأنذرتكمفقل..@المسنكبرينمصلىع

9ا@ته.إلآدوانعب@ألأخلفهمومنأبديهمبينمنالرسلجاعتهم)ذ 0

أفضلت:41-31،..

معالمدفرةثمودبد@ر@البيمروقد
فقدتبود،غزوةفيصحاته

لنافقالبالحجر،جمش@رواثهرسولمعمررناعنهما-اللهرضيعمر-اسقال

تكونياإلأ@نأنفسهم،ظلمياالذينماكنتدخلوالا"يكلط:اللهرسول

وتمير@لؤطي3(؟1@ثبة:لحضلت،رة)سبخر@نفبر@سا@لإسم@ر@ينصة@كل@(1)
3@لقرآدطلالفي 1 1 6 / @لتبرفوبقة5

لد@حدنأنميرهنيروى@لعريوند
عد@نهومر@ر@لأحلح-سلصلشدسعى

@)قال@لكولي@لكدي
صحفوقدبخر@ى

حبرسصحرملةسعى@ليال@لنيء(لحص
عد@ت@

رصي
عه@نه

سعجى
عة

لضلتسررةريحةس
نلاماج@@@ث@رسرلس

فأصك@ونمو@عادصاعقةشلعاعتة@ف@وقكمفقل@رضهاثغلى@قوله.@لى@ف@علبه

عهم.و@حتىقرنج@،@لىيحرجولم@ى@مله@رحع@ر3،وناشدهبعلىعة

@لح
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@رحلتنم@ا،أصا@هممامثليصيجكمأدحذرأباكيى،

صرع

حئمها!

:(2)السة(داشرحديالبعويالامامعهنقله@يماالخطمابيالإمامقال

إظباكيآ،يكرلمإدا@وعذ@لخس@أهلكواقهم@ارليالد@حلأنمعناه"
قليلالقلب،قاسيكانله،متلهاحلولحوداسوإفاعليهم،شفقة

اصبههطمايصيبهأنهكداكاندايأسن@لاالحشوع،

القومإلأ@تهمكر@يأمنفلا3اتهمكر)@فأموااللهبأسإن
..(99الاعراف:أول@الخلسر

حذرهويثيربقئ،الإسطيالوجدانليلمسالكريمالقرآنإن

ليتضالر.علىالمبالحميوتدليرهاقي،مكر)أفأفواوانتباهه..

مانع.أودا@عالبثريةلهاتملدلاالتياللهغلىةتفجأهمأنتجلويحذروه،
فالعذ@

حلمسحانه-اقه-وأمرأبدأ،أحد@فعهيملكلاخمأ،واقع@

والحسبجذ،فالموقفعاصم،ولاو@طمهلي@قاصم،داهمقاطع،

اللهآياتصوالصرضونيقترب،
لي

غملة
قلو@هم،لاهةالهدى،عن

رخيضة!مةعاطلةحياةلييغدون

رئحمد)9144(،ك@(81)ك@(80)ير@لحل)ك@(،(2980)صلم@حرحه(1)

9 6 6@طر@لإحارأ@حدو@ر2،/ 1 9 لم9

@دعبهمندحلوالاك@،*تكولرابلأ@د@لني@مؤلاء@لنىمعلىندحلهالا1رو@ب@.وني

ما@مانليعبكم
6رفمأ@طر@لإحد3، 2 0

0)

مى@اشنى@سنمؤ،يرتعدلالحخرنوكعملسيم@@ن@رمرل@ندسوعى@ه@

@@ل@رسولدفالرعحها@لبق،ور،دصها@لقىنمؤ،صهاقربكت@لأللى@نن

@يلسخى@رشحل،نئم@مل،@لا@لج@@و@@ثفزوا@لقرر،@
@

لعع
@ل@

ي
كت

مانلبمبهمغدحوا،@لب@مزلاء@لق@معلىندحلمالاونالا@لقة،سهترب

1@حدأ@حرحه@@حالهم 1 7 س5/1،0و@لهابة@لد@ب@لحيكبر@هى@لحاطوثكره2،/

@@ضرطعلىوصعحهعملى@@هرو@
رحد@هطر@لإحادو@سص،

2 0 3
كما3

ضرخلا(
3@لة 6 2 / 1
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لموضوعاتافهرس

ة(ه@ل@اث@نعر@ولسحم-@عليه)آدم-

@لقسم
المدخل.لأول:ا

وبنيهالسلامعليهادم-الثاني@لقسم

ومعالمالأيامفاكرةصورسالأول:البابالأول-القسم
التلىيح......................فمه

العقيدة.................ميزات

الكبيرة....................الر@ة

والتوهين...................الهدممعاول

والعردية..............الحريةبينالملمون

ولهيببغضاءمثشلة،

وغطرسة...................وشر@مةفجور

المحكم....................السريعالعمل

والكراهية..............والغدرالخبثمسيرة

الإسلام.................علىالأسودالحقد
الرابعة..................الصليبيةالحملة

العقيدة........................برهان

وخديعة....................ومكرثماء
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مضيثة.صور

الحادع.الشار
الدبن....حقيقة

الحق..الوعد

المخيف....التصادم

".."صادو.حديث

وجهاد.......دعوة

الشئةالثاني:البابالأول-القسم

الواسالهو@لر

الوحيدالمطلقالثابتالمقياس

المستفيم.........الصراط

عليمة..وحكمةواسعةرحمة

عظيمة.............تبعة

وظلالتيبمافي@واضطر@تخئط

الله...........شة

وعمله.....الرسولمهقة

الرسالة.ووحدةالعق@دةوحدة

ماضية...........ش@

حسرة.............

جليل.......رهيبميناق

الأنبياءدعوةوخصائصالنبؤةسمات

والتيير.........الحكمة

لربالعبادةوإنراددثهالدينإخلاص

وصية..................

بها.....والاهتمامالاخرةعقيدة
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ومنهاج.....................مبدأ

وإيمان...............عقيدة

بالغ@ب.............الإيمانعلىتشديد

عنالبعد
السليمةالفطرةعلىوالاعتمادوالتصتعالتكتف

المادية...والاسبابالإلهيةالإرادةبينألالبياءدعوة

وإرشاد...............ونوجيهعمل

والىدى.........الهدىبينالثرية

العصمة.............حقيفة

الرتانية................الحضارة

منهج
القديم.............3القوالله

والكريمالقرآنفيالقصةالثالث:الببالأول-القسم

الريف.......................النبوي

@لسحم-عليه)آدم-النانيالفسم

تمديم................

الإنساني............لكوين

الروخ................معنى

العظيم......السرذلكمنطر@
العظيم..الم@نمهدفيالنكريمحلال

والكفروالاستكبارالعلوبينالشيطان

المغرور...،..المتكبرالقيحالرد

يخث......وتصميمنكيرتبجح

الغواية....فيووسانلهإبلي@عدة

وتوكيد............تذيهر

المعركةبدء

7 7

ولفله

2 6

3 1
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الأولى..والتجرلةإبليسدور
وفصاؤه.........اللهكلمة

القران.ظلالفيالإنسانحقيقة

والعقيدة..الفطرةوميتاقآدمبني

نداء
لبيالسماءرب

طولعلى

تتعيرلاالتئياللهوستةمكررنموفح

ولمسات.........حقاثق

الختامي....والحسابالحزاء

الكريمالمثوىوبينالأليمالمأوىبينالإنسان

...@وارتكلس.....انحكاس

ومصير.مصيربينالحياة

صور.ر..صو

وتأقل.....تدئر

الوصاياأقدم

الأخيرةاللمسة

الطريقمفرق

ادم@بيقصة

@لسحم(عليهنوح-)قصة

تقديم...........

نوح.............رسالةحوى

المنحر@.....والردالقبيحةالمواجهة

وموقة..وسماحةتلطف

7 7

4 3

4 7

5 3

6 1

6 4



الاخير.......التحدي

الكبير.........العليإلىالتوحه

وتقدير........تدبير

المرهوب........الهائلالمشهد

الحق.عنالمستكبرةالثريةصورمنصورة

الحاسمة.........الواضحةالحقيقة

الأخيرة.................الوقفة

يلسحم(عليههود-)@صة

وحوار...واحدة

الطليقةومشيئتهاللهسئة

القيح.والردالمتكررةالشبهة
والمماضلة..والتحديالتبرؤ

الكونية.....الحقيقة

فول.لرالع@ا

وهلاك.....وطردلعحة

لسكل(علبهصالح-)تصة

واحدة..وروايةأخرىصفحة

الكبرياء

الخارقةوالمعجزةالجاسيةالقلو@

قريب.وعذابعريضفساد

وتدمير.......تدسير

7 7

7

9

2

3


